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1 Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo aluno Willian Massami

Watanabe compreendidas no perı́odo entre outubro de 2008 e abril de 2009, relacionadas ao desenvolvi-

mento da aplicação Facilita. O aluno é orientado pela professora Dra. Renata Pontin de Mattos Fortes e

tem o trabalho de mestrado entitulado “Auxı́lio na leitura de textos em português facilitado: Questões de

acessibilidade”, vinculado ao projeto “PorSimples: Simplificação Textual do Português para Inclusão e

Acessibilidade Digital”, coordenado pela professora Dra. Sandra Maria Aluı́sio.

No Brasil, considerando-se restrições devido a caracterı́sticas culturais, ainda persistem problemas

associados a eficácia escolar, dentre eles, a evasão, a repetência, assim como a qualidade média da

educação ministrada nas escolas brasileiras [IBGE, 2008].

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica) relata que, em 2007, 10% dos indivı́duos do

paı́s com 15 anos de idade ou mais são analfabetos [IBGE, 2008]. Quando este conceito é estendido ao

ı́ndice de analfabetos funcionais, definido pela UNESCO como o percentual da população com 15 anos

de idade ou mais com menos de 4 anos de estudo, o valor de 21,7% da população brasileira é atingido.

Esses indivı́duos (analfabetos funcionais) possuem dificuldades com atividades que envolvam a lei-

tura e compreensão de textos dependendo do seu tamanho e complexidade, e portanto possuem acesso

restrito aos meios de comunicação que demandem tais atividades.

Nesse contexto, sites e aplicações web que apresentem conteúdos compostos por grande quantidade

de informações textuais sem o devido cuidado, com relação a sua complexidade, representam barreiras de

acessibilidade a esses indivı́duos (analfabetos funcionais). Para usuários analfabetos, mesmo a utilização

de textos com estrutura simplificada e de reduzidas dimensões não garante o seu acesso a informação,

sendo necessários outros meios de transmissão do conteúdo. Assim, o desenvolvimento de aplicações

para esses indivı́duos (analfabetos e analfabetos funcionais) requer cuidados especiais na elaboração da

interface e do seu conteúdo, utilizando componentes especı́ficos de design, tecnologias e mı́dias alternati-

vas as que são freqüentemente utilizadas (textuais), com a finalidade de promover acesso e compreensão

do conteúdo, e garantir um maior grau de satisfação de acordo com as funcionalidades que as aplicações

podem dispor. Como exemplos de recursos desenvolvidos com essa finalidade, podem ser citados:

narração do conteúdo a ser disponibilizado [Hahn et al., 2004], representações gráficas de conhecimento

[Boucheix, 2004], simplicidade dos conteúdos textuais [Becker, 2004] [Summers et al., 2006], entre

outros.
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A WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), um dos trabalhos mais conhecidos e utilizados

no desenvolvimento de aplicações web acessı́veis [Kelly et al., 2005] [Freire et al., 2007], já apresenta

recomendações direcionadas a usuários com dificuldade em leitura.

Uma das guidelines da WCAG 1.0 é direcionada à simplicidade e clareza dos documentos (guideline

14) [W3C, 1999]. Esta guideline está vinculada ao princı́pio de compreensibilidade da aplicação e sugere

a utilização de técnicas que focam o estilo de escrita (tornar os conteúdos mais fáceis de serem lidos) e

equivalentes multimı́dia para o conteúdo (gráficos, linguagem dos sinais e versões narradas do conteúdo).

A WCAG 2.0, que atingiu o status de recomendação da W3C em dezembro de 2008, contempla,

em seu princı́pio de compreensibilidade (understandable), um requisito de acessibilidade relativo ao

nı́vel de escrita das aplicações [W3C, 2008f]. Neste requisito (critério de sucesso 3.1.5) é especificado

que textos que requerem habilidade de leitura superior a de indivı́duos com ensino secundário inferior

(lower secondary education, fazendo menção ao sistema de ensino inglês - quinta a oitava séries no

Brasil), devem apresentar uma versão alternativa do mesmo conteúdo ou um conteúdo complementar

que seja destinado a indivı́duos sem essa habilidade (disponibilização de sumário textual com conteúdo

simplificado; ilustrações, fotos e sı́mbolos para facilitar o entendimento; versões narradas do texto; entre

outros).

É importante destacar, no entanto, que essas recomendações de acessibilidade (checkpoint 14.1

da WCAG 1.0 e Critério de sucesso 3.1.5 da WCAG 2.0) descrevem caracterı́sticas relacionadas ao

conteúdo da aplicação web. E, para satisfazê-las, torna-se necessária a implementação manual desses

requisitos no conteúdo da aplicação. Ou seja, para garantir a acesso à informação por indivı́duos anal-

fabetos funcionais, os autores do conteúdo devem considerar a utilização desses recursos (utilização de

conteúdo simplificado, ilustrações, fotos, sı́mbolos, versões narradas, entre outros) na aplicação. No

entanto, para grande maioria dos casos, os responsáveis pela elaboração do conteúdo não são também

os responsáveis pelo desenvolvimento do site ou aplicação web (autores de conteúdo contratam outros

indivı́duos que sejam desenvolvedores web para implementar seus sites, ou até mesmo, no contexto da

Web 2.0, os próprios usuários são disseminadores de informação nas aplicações web) e por isso, muitas

vezes, não possuem conhecimento a respeito das guidelines de acessibilidade na web.

Um outro aspecto a ser destacado, diz respeito ao fato de que usuários com baixo nı́vel de

alfabetização, são, muitas vezes também, classificados como analfabetos computacionais e, portanto,

requerem interações simples de utilização, dadas sua dificuldade e pouca familiaridade com o uso de
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sistemas computacionais. A simples disponibilização de recursos como ilustrações, fotos, sı́mbolos ou

versões narradas do texto não garante a acessibilidade da aplicação a usuários que sejam analfabetos

funcionais. Faz-se necessária a implementação de uma interface com interações de uso simplificadas,

adequadas ao nı́vel de conhecimento computacional agregado por esses indivı́duos, para permitir e faci-

litar o uso dessa aplicação por esses indivı́duos.

O projeto PorSimples (Simplificação Textual do Português para Inclusão e Acessibilidade Digi-

tal1), considerando esses requisitos de acessibilidade das aplicações, visa o desenvolvimento de tecno-

logias que facilitem o acesso a informação por indivı́duos analfabetos funcionais, por meio de recursos

simplificação textual, sumarização textual e explicitação das informações mencionadas no texto. Esses

recursos devem ser aplicados de forma automática sobre textos, transformando-os em textos escritos em

linguagem simples, mais facilmente compreendida por indivı́duos alfabetizados de nı́veis rudimentar e

básico.

Nesse contexto, está inserido também o plano de mestrado do aluno que tem como finalidade o desen-

volvimento e design da interface do Facilita, uma aplicação facilitadora de leitura de conteúdos textuais

em português de páginas e aplicações Web. Essa aplicação deve atuar como uma tecnologia assistiva

que possibilite, ao usuário, a leitura de conteúdos textuais disponı́veis na Web aplicando operações de

simplificação textual, sumarização e explicitação das informações mencionadas nos textos. A aplicação

dessas operações sobre o texto deve gerar um conteúdo também textual, mais facilmente compreendido

por usuários analfabetos funcionais.

Este relatório está organizado da seguinte forma: a próxima seção (Seção 2) discute as atividades re-

alizadas no perı́odo determinado pelo relatório, contendo a listagem das atividades e descrição detalhada

das mesmas; a Seção 3 apresenta informações relacionadas a atividades futuras no projeto; a Seção 4

contém considerações finais relacionadas ao andamento do projeto.

1http://caravelas.icmc.usp.br/wiki/index.php/Principal
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2 Atividades realizadas no perı́odo

Nesta seção serão descritas as atividades realizadas no perı́odo entre outubro de 2008 e abril de 2009.

As atividades envolvem o término dos créditos obrigatórios do programa de pós-graduação do Instituto

de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo; revisão da literatura consi-

derando os trabalhos relacionados ao tema de acessibilidade e usabilidade para analfabetos funcionais;

desenvolvimento da aplicação Facilita, descrita na Seção 1 deste relatório; e qualificação de mestrado do

aluno, com a apresentação da proposta de trabalho e elaboração da monografia de qualificação.

A relação das atividades desenvolvidas no perı́odo é apresentada a seguir:

• Atividade 1 - Revisão sistemática da literatura com tema “Princı́pios de design e tecnologias

utilizadas no desenvolvimento de interfaces para indivı́duos analfabetos funcionais”

• Atividade 2 - Revisão bibliográfica com tema “Acessibilidade na web”

• Atividade 3 - Definição dos requisitos do Facilita

• Atividade 4 - Determinação das interfaces do Facilita

• Atividade 5 - Desenvolvimento de protótipo do Facilita
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2.1 Revisão sistemática da literatura com tema “Princı́pios de design e tecnologias utili-
zadas no desenvolvimento de interfaces para indivı́duos analfabetos funcionais”

O Facilita, aplicação tema deste trabalho de mestrado, é uma aplicação destinada a usuários com bai-

xos nı́veis de alfabetização (analfabetos funcionais). Neste contexto, foi desenvolvida esta atividade de

revisão sistemática da literatura, como uma forma de buscar caracterı́sticas de design e metodologias

já exploradas no desenvolvimento de interfaces para usuários com baixo nı́vel de alfabetização. Es-

sas caracterı́sticas de design, especificamente, são reportadas nesta Seção como padrões de design de

interfaces para os indivı́duos foco do estudo e devem ser utilizadas para no trabalho de mestrado, no

desenvolvimento do Facilita.

Esta atividade foi um resultado da disciplina de Tópicos avançados em hipermı́dia (SCE-5822) reali-

zada e gerou dois trabalhos:

• Relatório técnico: Revisão Sistemática em Princı́pios de design para usuários analfabetos e semi-

analfabetos.

• Artigo submetido ao SEMISH 2009 - 36th Seminar on Software and Hardware: Revisão Sis-

temática sobre princı́pios de design de aplicações web acessı́veis para analfabetos funcionais.

A revisão sistemática é um procedimento utilizado para identificar, avaliar e interpretar todos estu-

dos disponı́veis relevantes a um determinado problema de pesquisa, tópico ou fenômeno de interesse

[Kitchenham, 2004]. Esse procedimento é utilizado no intuito de realizar revisões de literatura valendo-

se do aspecto sistemático do mesmo, que garante uma pesquisa criteriosa e justa dentre os trabalhos

disponı́veis.

Muitos estudos têm reportado trabalhos sobre o tema de desenvolvimento de interfaces para usuários

analfabetos, semi-analfabetos e analfabetos funcionais (fora do contexto da Web). A extração de

princı́pios de design utilizados nesses estudos por meio de uma revisão da literatura se mostra ser uma

das formas mais adequadas para se iniciar pesquisas nessa área. Por essa razão, foi realizado o pro-

cedimento de revisão sistemática com foco no desenvolvimento de interfaces ou aplicações destinadas

a usuários com baixos nı́veis de alfabetização (analfabetos, semi-analfabetos e analfabetos funcionais),

visando a extração dos princı́pios utilizados.

O procedimento de revisão sistemática desenvolvido, neste trabalho, foi realizado com base no do-

cumento desenvolvido por Kitchenham [Kitchenham, 2004]. Este documento descreve uma série de
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diretrizes para a realização da revisão dentro da área de engenharia de software. Essas diretrizes foram

adaptadas de estudos em áreas médicas para a engenharia de software.

Uma revisão sistemática deve considerar as seguintes etapas:

1. Planejamento

(a) Identificação da necessidade da revisão

(b) Desenvolvimento do protocolo da revisão

2. Condução

(a) Identificação do campo de pesquisa pesquisa

(b) Seleção dos estudos primários

(c) Avaliação da qualidade dos estudos

(d) Extração dos dados

(e) Sı́ntese dos dados

3. Resultados

Durante essa revisão foi possı́vel sumarizar as evidências existentes nesta linha de pesquisa, junta-

mente com os benefı́cios e limitações da utilização de determinadas tecnologias. As etapas de Planeja-

mento e Condução, dessa revisão, são descritas nas Seções 2.1.1 e 2.1.2, respectivamente. Os Resultados

são discutidos na Seção 2.1.3 (considerações iniciais e quantitativas dos estudos selecionados), e nas

Seções 2.1.4 e 2.1.5.

2.1.1 Planejamento

A etapa de planejamento consiste do levantamento das necessidades e motivações para a realização

da revisão sistemática. Aspectos operacionais relacionados aos requisitos necessários para a condução

da revisão também devem ser abordados, como por exemplo: ambientes a serem efetuadas buscas,

determinação dos critérios de seleção dos estudos, string de busca utilizada entre outros. Como resultado

das informações obtidas através desse levantamento deve ser elaborado um documento, o protocolo da

revisão. A elaboração de um protocolo da revisão faz-se necessária para reduzir as possibilidades de viés

dos pesquisadores [Kitchenham, 2004].
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O documento do protocolo da revisão gerado no planejamento desta revisão sistemática foi elaborado

com as seguintes informações:

• Objetivo: obter uma lista dos princı́pios de design e seus respectivos requisitos de implementação

utilizados no desenvolvimento de interfaces para indivı́duos analfabetos e analfabetos funcionais.

Esta pesquisa deve apresentar o que é considerado no desenvolvimento dessas interfaces, para

evidenciar um possı́vel conjunto de padrões para sistemas destinados a esse tipo de usuário.

• Questão da pesquisa: quais os princı́pios de design e tecnologias utilizadas no desenvolvimento

de interfaces para usuários analfabetos e analfabetos funcionais?

• Método de busca: buscas realizadas por meio dos sistemas de busca em periódicos disponibiliza-

dos na Web.

• Palavras-chave: illiterate, semi-literate, functional illiterate, low literacy users

• Lista de fontes: artigos disponı́veis nas bibliotecas digitais disponı́veis na Web. Foram utiliza-

das as seguintes bibliotecas: ACM Portal2, IEEE Xplore3, Springer4, Journals-Elsevier5 e Wiley

Interscience6

• Critérios de inclusão e exclusão: todos os artigos que referenciem funcionalidades que favoreçam

a utilização de aplicações por usuários com um baixo nı́vel de alfabetização foram incluı́dos.

Não foram considerados os estudos que não tratam do temas relacionados a interfaces, que envol-

vem usuários com deficiências cognitivas (dislexia, alzheimer) ou que tratem do tema de educação

e aprendizagem de crianças.

• Avaliação de qualidade: a disponibilidade dos artigos para download, abstract dos estudos dis-

ponı́veis nos sistemas de busca, necessária a descrição dos métodos ou princı́pios de design utili-

zado nas interfaces e compatibilidade com o tópico principal da revisão.

2.1.2 Condução

Nesta etapa de condução as seguintes atividades foram realizadas: execução da busca, seleção dos ar-

tigos considerando os critérios de inclusão e exclusão de estudos, avaliação da qualidade dos estudos,
2http://portal.acm.org
3http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp
4http://www.springer.com
5http://www.elsevier.com/wps/find/journal browse.cws home
6http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home
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definição do formulário de extração dos dados (critérios de inclusão e exclusão de informações contidas

nos estudos) e execução da extração. É nessa etapa que ocorrem as buscas na literatura por trabalhos

relacionados ao tema definido e a leitura dos mesmos.

Após a definição de uma string de busca padrão, utilizando o campo de palavras-chave do proto-

colo, foram realizadas as buscas nas bibliotecas digitais disponı́veis na Web, entre os dias 10 de se-

tembro de 2008 e 29 de setembro de 2008. Para cada um dos sistemas de busca disponı́veis foram

necessárias alterações na string para adaptação à sintaxe imposta pelo ambiente. A quantidade total de

trabalhos/estudos encontrados foi de 347, e em cada um dos sistemas a quantidade é apresentada a seguir:

• ACM Portal: 245 artigos encontrados

• IEEE Xplore: 75 artigos encontrados

• Springer: Nenhum artigo encontrado

• Elsevier: 10 artigos encontrados

• Wiley Interscience: 17 artigos encontrados

Figura 1: Evolução do número de artigos conforme os anos

O fato de terem sido encontrados 347 artigos, um número relativamente grande, denota a preocupação

por problemas gerados pelo baixo nı́vel de alfabetização nas comunidades. É importante observar que

essa preocupação não é nova, visto foram encontrados artigos publicados que datam 1965. Até 2008,

pode ser observado um aumento significativo no número de publicações ano a ano. Entre os anos de
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2007 e 2008, especificamente, foi observada uma diminuição no número de publicações. Mas isso se

deve, provavelmente, ao fato de que as buscas nas bibliotecas digitais foram efetuadas entre os dias 10 de

setembro de 2008 e 29 de setembro de 2008, ainda faltando 3 meses para o fim do ano. Essas informações

podem ser melhor visualizadas na Figura 1.

Ainda considerando os aspectos cronológicos dos estudos, as Figuras 2 e 3 apresentam informações a

respeito do número de publicações compreendidos nos intervalos entre 1965-2001 e 2002-2008. Nestas

figuras, pode ser observado que uma quantidade considerável de estudos foi publicado nos últimos 6

anos, o que implica que o desenvolvimento de trabalhos que envolvem baixo nı́vel de alfabetização é um

tema ativo, atualmente, entre os pesquisadores.

Figura 2: Número de artigos antes e depois de 2001

Entre os sistemas de biblioteca digital também pode ser observada a ampla diferença no número de

publicações retornados de acordo com a busca. O portal de buscas da ACM 7 foi sistema que retornou a

grande maioria dos artigos, conforme pode ser observado nas Figuras 4 e 5. O fato de as buscas terem

sido, previamente, desenvolvidas e testadas nesse sistema aliado a não existência de padronização das

gramáticas empregadas nas strings de busca e das formas como as quais as buscas são executadas em

diferentes bibliotecas, podem ter contribuı́do para esse resultado.

No primeiro ciclo de seleção dos artigos, considerando, principalmente, os critérios de avaliação de

qualidade dos estudos e efetuando a leitura dos abstracts dos estudos, foram selecionados 91 dos 347
7http://portal.acm.org/portal.cfm
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Figura 3: Porcentagem de artigos antes e depois de 2001

Figura 4: Número de artigos encontrados por sistema de busca

artigos, resultados da busca.

No segundo ciclo de seleção, utilizando os critérios de inclusão e exclusão de estudos, foram sele-

cionados 27 dos 91 artigos, anteriormente selecionados. Esses 27 artigos foram lidos e utilizados no

processo de extração de dados.

Os resultados obtidos a partir da extração das informações dos artigos são descritos na próxima seção.
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Figura 5: Porcentagem de artigos encontrados por sistema de busca

2.1.3 Resultados

Os artigos selecionados foram classificados de acordo com seus anos de publicação e as bibliotecas

digitais em que foram disponibilizados para download. Esta classificação pode ser melhor visualizada

na Figura 6. Alguns artigos selecionados foram publicados e disponibilizados em portais não utilizados

nas buscas iniciais, como por exemplo: SpringerLink8 e MIT Press9. Esses artigos foram encontrados,

por sistemas de busca como a ACM Digital Library e IEEEXplore que mapeiam artigos presentes em

suas próprias bibliotecas e em bibliotecas de outros agentes publicadores.

Figura 6: Evolução dos artigos selecionados, classificados pelo portal em que foi encontrado
8http://www.springerlink.com/home/main.mpx
9http://mitpress.mit.edu/main/home/default.asp
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Dentre os 27 estudos selecionados, mais de 70% foram publicados nos últimos 5 anos, e quase

90% deles foram publicados nos últimos 6 anos. Isso denota que a preocupação no desenvolvimento de

interfaces para usuários com restrições de leitura é recente.

A maioria desses estudos segue a linha de pesquisa de Human Computer Interfaces (HCI), que desta-

cam interações com os usuários no intuito de analisar as caracterı́sticas do ambiente que levam ao design

da aplicação (21 estudos do total de 27 selecionados). Os demais artigos possuem um enfoque mais

tecnológico em sua elaboração, apresentando detalhes do desenvolvimento de tecnologias e arquiteturas

destinadas a indivı́duos com baixo nı́vel de alfabetização (6 estudos).

2.1.4 Metodologias de design

Para desenvolver interfaces para usuários analfabetos e analfabetos funcionais, faz-se necessária a

implementação de diferentes modos de comunicação que substituam ou complementem os conteúdos

textuais das interfaces. Estas alternativas de disponibilização de conteúdo devem estar, ainda, vincula-

das ao conhecimento de costumes e fatores culturais dos usuários, para garantir que as mesmas sejam

compreendidas.

Caracterı́sticas como baixo nı́vel educacional e analfabetismo da lı́ngua, freqüentemente, estão as-

sociadas ao analfabetismo computacional. Dessa forma, considerando a ampla diferença cultural entre

usuário e desenvolvedor, torna-se difı́cil a elaboração de um modelo conceitual aceito pelos usuários

partindo de abordagens não experimentais no design da interface. Esse fato pode ser observado no alto

número de estudos que realizam interações com usuários (21 artigos, mais do que 75% dos estudos sele-

cionados), seja durante a fase de implementação ou fase de testes da interface do sistema. É importante

destacar que muitos destes estudos, inclusive, utilizam-se de interações com os usuários durante as duas

fases (implementação e testes).

A não descrição de fases de interação com os usuários durante o trabalho é resultado de um enfoque

mais técnico, a respeito das tecnologias utilizadas que devem gerar uma melhor aceitação das aplicações

por indivı́duos com baixo nı́vel de alfabetização (analfabetos e analfabetos funcionais). Embora sejam

apresentados princı́pios de design para esses usuários, pouco é discutido a respeito da elaboração e

validação desses princı́pios.

Seis trabalhos apresentam essas caracterı́sticas [Agarwal et al., 2008],

[Cervantes and Sambasivan, 2008], [Fulcher et al., 2003], [Jones et al., 2007], [Kumar et al., 2007a] e

[Kumar et al., 2007b].
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A seguir, são descritas as formas de interação com os usuários empregadas nos trabalhos: interações

na fase de implementação da aplicação e interações na fase de testes.

Abordagens experimentais de design

Dentre os estudos que descrevem interações com os usuários durante a fase de implementação

da aplicação (14 estudos dos 21 mencionados), grande parte deles não descreve uma abor-

dagem ou metodologia formal utilizada no design das interfaces (8 artigos). Nesses estudos

são descritos procedimentos efetuados no intuito de se familiarizar com os conhecimentos dos

usuários, como por exemplo: observação do ambiente de trabalho [Blake, 2002] [Ghosh et al., 2003]

[Parikh et al., 2003], sessões de gravação de atividades relacionadas a aplicação a ser desenvol-

vida [Boucheix, 2004] [Plauche et al., 2006] [Summers et al., 2006], entrevistas [Joshi et al., 2008],

questionários [Martins et al., 2003] e apresentação de mockups das interfaces para os usuários

[Parikh et al., 2003].

As metodologias formais de design de interfaces mencionadas nos estudos são apresentadas a seguir:

• Design Participativo: o emprego da participação dos próprios usuários nas interações de design

da aplicação. Em determinados casos, são utililzados modelos de representação (desenhos, gestos)

em reuniões com os usuários, para melhor expressar idéias e conceitos a serem considerados no

design [Allen, 2005].

Utilizado por 2 trabalhos: [Allen, 2005] [Medhi et al., 2007a].

• Design Etnográfico: a etnografia emprega o conceito de imersão social, durante um determinado

perı́odo, em uma determinada comunidade no intuito de compreender de forma coerente as carac-

terı́sticas da mesma [Hemmings and Crabtree, 2002]. Este conceito é utilizado como metodologia

de design, visando compreender as necessidades dos usuários de acordo com a aplicação a ser

desenvolvida.

Utilizado por 1 trabalho: [Medhi et al., 2007b].

• Wizard-of-Oz: procedimento para execução de testes, em que o usuário é instruı́do a se co-

municar com o computador utilizando linguagem natural, quando na verdade a interação com

o computador é intermediada por um operador humano [Dahlback et al., 1993]. Utilizada para

elaborar caracterı́sticas especı́ficas de uma interação por voz efetuada pelo sistema no trabalho

[Taoufik et al., 2007], durante sua fase de implementação.

Utilizado por 1 trabalho: [Taoufik et al., 2007].
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• Modelo Evolucionário: emprego de um ciclo de desenvolvimento que considera a

implementação de protótipos da interface, que não estão completamente desenvolvidas, apresenta-

las aos usuários a fim de receber feedback e comentários que são utilizados no refinamento do

protótipo [Walsh and Meade, 2003]. O ciclo é repetido até que uma interface adequada seja elabo-

rada [Taoufik et al., 2007].

Utilizado por 2 trabalhos: [Taoufik et al., 2007] [Walsh and Meade, 2003].

• Design Contextual: a metodologia guia os desenvolvedores a entender e implementar o redesing

do trabalho realizado pelos usuários, com base em decisões, tomadas a partir de dados extraı́dos

dos próprios usuários, sobre quais necessidades devem ser focadas, o que o sistema deve fazer e

como deveria ser estruturado [Beyer and Holtzblatt, 1999]. Esta metodologia foi adotada também

por [Prasad et al., 2008].

Utilizado por 1 trabalho: [Prasad et al., 2008].

Metodologias de avaliação da interface

A execução de testes nas interfaces finais desenvolvidas foi realizada em 14 trabalhos. A maioria

desses trabalhos não define uma abordagem especı́fica ou formal de avaliação da interface. É importante

ressaltar que em muitos desses trabalhos, mais de uma forma de avaliação de interfaces foi implementada.

As metodologias utilizadas foram:

• Observação da utilização dos usuários para realizar o levantamento de problemas.

Utilizado em 1 trabalho: [Akan et al., 2006]

• Apresentação da interface aos usuários instruindo-os a verbalizar seus pensamentos de acordo com

suas impressões do sistema (semelhante ao método Think Aloud, no entanto isso não é determinado

nos estudos).

Utilizado por 2 trabalhos: [Parikh et al., 2003] [Plauché and Prabaker, 2006].

• Teste da fixação do conteúdo apresentado na interface (sistemas que tem por finalidade instrução

e aprendizagem dos usuários).

Utilizado por 1 trabalho: [Boucheix, 2004].

• Avaliação quantitativa evidenciando tempo necessário para conclusão de uma tarefa.

Utilizado por 4 trabalhos: [Hahn et al., 2004] [Joshi et al., 2008] [Medhi et al., 2007b]

[Plauché and Prabaker, 2006].
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• Avaliação da quantidade de erros nas interações.

Utilizado por 3 trabalhos: [Joshi et al., 2008] [Plauché and Prabaker, 2006] [Taoufik et al., 2007].

• Análise dos nı́veis de utilização dos recursos da interface.

Utilizado por 1 trabalho: [Jibaja-Weiss et al., 2006].

• Teste de reconhecimento das componentes de interface ou representações.

Utilizado por 3 trabalhos: [Ghosh et al., 2003] [Medhi et al., 2007a] [Shakeel and Best, 2002].

• Avaliação qualitativa de acordo com preferências dos usuários.

Utilizado por 2 trabalhos: [Hahn et al., 2004] [Shakeel and Best, 2002].

• Análise da eficácia do sistema de reconhecimento de voz (ASR - Automatic Speech Recognition).

Utilizado por 1 trabalho: [Petta and Woloshyn, 2001].

• Assistências necessárias para a conclusão de uma determinada tarefa.

Utilizado por 1 trabalho: [Taoufik et al., 2007].

Dentre os trabalhos que apresentaram a implementação de metodologias formais na execução dos

testes nas interfaces, apenas dois se destacam:

• Becker [Becker, 2004] realizou um Estudo de usabilidade de sites que disponibilizam

informações a respeito de saúde analisando, entre outras caracterı́sticas, o nı́vel de complexidade

do conteúdo textual dos mesmos;

• Taoufik et al. [Taoufik et al., 2007] executaram o procedimento de inspeção de usabilidade de

avaliação heurı́stica. A Avaliação Heurı́stica é implementada por meio da observação da in-

terface, considerando alguns princı́pios de usabilidade, na finalidade de se expressar opiniões a

respeito dos pontos positivos e negativos da mesma [Nielsen and Molich, 1990].

2.1.5 Princı́pios de Design para analfabetos e analfabetos funcionais

Os princı́pios de design são caracterı́sticas especı́ficas presentes na interface de uma aplicação que garan-

tem um determinado grau de generalização de acordo com a sua finalidade. Nos estudos selecionados,

durante o procedimento de revisão sistemática, esses princı́pios têm por finalidade garantir ou melhorar

o reconhecimento e compreensão do conteúdo e das funcionalidades das aplicações desenvolvidas para

usuários com baixo nı́vel de alfabetização (analfabetos, semi-analfabetos e analfabetos funcionais).
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Os princı́pios extraı́dos foram classificados em 7 grupos, conforme descritos a seguir:

1. TTS (Text-to-speech) e ASR (Automatic Speech Recognition): narração do conteúdo da

aplicação e reconhecimento de voz para realização de entradas de dados no sistema.

Para esses estudos a voz é compreendida como um meio universal de comunicação entre as comu-

nidades. Recursos como a sı́ntese de texto em voz são utilizados para facilitar a disponibilização

dos conteúdos textuais [Shakeel and Best, 2002] [Walsh and Meade, 2003], no entanto os sistemas

de sı́ntese são de uso restrito a determinadas lı́nguas. Alguns indiomas possuem peculiaridades

fonéticas entre regiões ou até mesmo falta de desenvolvimento da tecnologia de sı́ntese de

texto em voz. Como solução para esses casos são utilizadas gravações dos conteúdos a serem

transmitidos [Taoufik et al., 2007], para assegurar maior identificação, pelos usuários, com o

sistema.

O recurso de reconhecimento automático de fala também apresenta os mesmos problemas

de desenvolvimento dos de sı́ntese (diferenças fonéticas entre determinadas regiões). Nesse

contexto, um estudo especificamente [Plauché and Prabaker, 2006] aborda a implementação de

uma estrutura simplificada nos diálogos para melhorar o ı́ndice de acerto do sistema, utilizando

apenas palavras simples como entrada.

Utilizado em 19 trabalhos.: [Agarwal et al., 2008] [Boucheix, 2004]

[Cervantes and Sambasivan, 2008] [Fulcher et al., 2003] [Hahn et al., 2004]

[Jibaja-Weiss et al., 2006] [Kumar et al., 2007a] [Kumar et al., 2007b] [Martins et al., 2003]

[Medhi et al., 2007b] [Medhi et al., 2007a] [Parikh et al., 2003] [Petta and Woloshyn, 2001]

[Plauché and Prabaker, 2006] [Plauche et al., 2006] [Prasad et al., 2008] [Shakeel and Best, 2002]

[Taoufik et al., 2007] [Walsh and Meade, 2003]

2. Simplicidade do conteúdo textual: disponibilização de textos simples na aplicação.

O não alinhamento dos nı́veis de complexidade textuais das aplicações com as capacidades de

compreensão de leitura dos usuários pode gerar consequências severas de acesso a informação

[Becker, 2004] [Summers et al., 2006]. No entanto, a utilização de recursos associados a

simplificação textual, a qual objetiva a simplificação da estrutura linguı́stica do texto para

melhorar sua compreensão [Aluisio et al., 2008], tem como foco indivı́duos com um mı́nimo de

habilidade de leitura, não sendo recomendado para usuários analfabetos e semi-analfabetos.
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Utilizado por 2 trabalhos: [Becker, 2004] [Summers et al., 2006]

3. Representações gráficas: utilização de figuras ou sı́mbolos, para identificar esquemas de

navegação ou até mesmo conteúdo da aplicação.

Representações gráficas agregam componentes que envolvem animações, vı́deos, fotos, ı́cones,

entre outros. Medhi et al. descreve em seu trabalho que essas representações possuem nı́veis

de entendimento diferenciado de acordo com o domı́nio que se deseja representar e contexto

cultural dos usuários [Medhi et al., 2007a]. A necessidade de adequação ao contexto cultural

no desenvolvimento dessas representações pode ser evidenciada em vários outros trabalhos

[Blake, 2002] [Jibaja-Weiss et al., 2006] [Medhi et al., 2007b]. Dentre esses trabalhos também

são utilizados cores como forma de indexação de informações [Joshi et al., 2008] e indicação de

conteúdo [Parikh et al., 2003], tutoriais de vı́deo [Akan et al., 2006] [Taoufik et al., 2007], tabelas

para estruturação dos dados [Ghosh et al., 2003] [Parikh et al., 2003] (recurso altamente associado

a cultura dos usuários do sistema), entre outros.

Utilizado por 15 estudos: [Akan et al., 2006] [Blake, 2002] [Boucheix, 2004] [Ghosh et al., 2003]

[Hahn et al., 2004] [Jibaja-Weiss et al., 2006] [Joshi et al., 2008] [Martins et al., 2003]

[Medhi et al., 2007b] [Parikh et al., 2003] [Plauche et al., 2006] [Prasad et al., 2008]

[Shakeel and Best, 2002] [Boucheix, 2004] [Medhi et al., 2007a] [Taoufik et al., 2007]

[Joshi et al., 2008] [Martins et al., 2003]

4. Dados numéricos: utilização de números para identificação de conceitos e esquemas de

navegação.

Estudos evidenciam que, embora os usuários sejam analfabetos, ele sejam capazes de identificar

números [Taoufik et al., 2007] e para determinadas culturas (Micro-finanças na Índia) é obser-

vada a familiaridade com operações matemáticas relativamente complexas [Ghosh et al., 2003]

[Parikh et al., 2003]. Para esses últimos estudos foi observado que utilização de representações

de unidade como o cifrão ($), sı́mbolo de porcentagem (%) são informações representativas no

reconhecimento de funcionalidades atribuı́das a determinados campos de entrada na interface.

Utilizado em 3 estudos: [Ghosh et al., 2003] [Prasad et al., 2008] [Taoufik et al., 2007]
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5. Help: disponibilização de Help em todas as interações do sistema.

A possibilidade de auxı́lio oferecida pelos sistemas é ainda mais crı́tica, quando considerando

usuários analfabetos computacionais. Para eles a atividade exploratória do sistema é pouco utili-

zada, pelo não conhecimento das funções básicas oferecidas pelo dispositivo. Medhi et al., para

incentivar ainda mais o uso da ajuda do sistema, implementam uma metáfora de uma pessoa aju-

dando diretamente durante as interações, por meio de uma foto de uma mulher disponibilizada

em todas as interfaces. Ao evento mouse-over da foto, frases de ajuda são narradas descrevendo

o propósito da tela e as funcionalidades dos ı́cones [Medhi et al., 2007b]. Já Taoufik et al. des-

crevem que com a disponibilização de auxı́lio de caráter proativo (disparado de acordo com o

tempo de inatividade do sistema), narrando as funcionalidades do sistema conforme são realizadas

as interações de navegação na interface, obtém-se resultados mais satisfatórios no uso do sistema

[Taoufik et al., 2007].

Utilizado em 4 estudos: [Jibaja-Weiss et al., 2006] [Medhi et al., 2007b] [Prasad et al., 2008]

[Taoufik et al., 2007] .

6. Alternativas ao uso de computadores: utilização de alternativas de hardware que utilizam

modelos conceituais e metáforas de interação de melhor reconhecimento pelo usuário.

Os recursos de interação disponibilizados pelos computadores podem ser inacessı́veis aos

usuários por questões financeiras [Kumar et al., 2007a] ou operacionais (dificuldade de utilização)

[Kumar et al., 2007b]. Para tanto são utilizadas alternativas de dispositivos como: tou-

chscreens [Hahn et al., 2004] [Taoufik et al., 2007], celulares e telefones [Joshi et al., 2008]

[Kumar et al., 2007b] [Kumar et al., 2007a] [Agarwal et al., 2008] ou sistemas de uso es-

pecı́fico para a aplicação [Akan et al., 2006] [Jones et al., 2007] [Plauché and Prabaker, 2006]

[Plauche et al., 2006] [Shakeel and Best, 2002] [Cervantes and Sambasivan, 2008].

Utilizado em 11 estudos: [Akan et al., 2006] [Jones et al., 2007]

[Plauché and Prabaker, 2006] [Plauche et al., 2006] [Hahn et al., 2004] [Taoufik et al., 2007]

[Shakeel and Best, 2002] [Kumar et al., 2007a] [Kumar et al., 2007b] [Agarwal et al., 2008]

[Cervantes and Sambasivan, 2008]

7. Guided linearity: linearização da estrutura navegacional durante as interações com os usuários.

A diminuição do número de tarefas a serem efetuadas por tela é denotado como um facilitador de

compreensão da interface [Parikh et al., 2003] [Summers et al., 2006].
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Utilizado em 2 estudos: [Parikh et al., 2003] [Summers et al., 2006]

É importante ressaltar que a maioria dos estudos utilizam mais de um princı́pio no seu desenvolvi-

mento. A implementação de mais de um princı́pio produz resultados diferenciados, permitindo, inclu-

sive, uma melhora no nı́vel de entendimento das componentes, conforme pode ser observado nos testes

executados por Medhi et al. [Medhi et al., 2007a].

Alguns desses princı́pios estão fortemente vinculados a caracterı́sticas culturais da população foco

do estudo, de forma que para garantir o entendimento desses recursos na interface é necessário um

amplo contato com os usuários durante as fases de desenvolvimento, conforme já denotado na seção

2.1.4. Esse requisito de desenvolvimento implica num alto grau de especialização da interface, o que

resulta em restrições de acessibilidade a outras comunidades. Dessa forma, a utilização desses princı́pios

deve ser efetuada seguindo padrões de design contextual, etnográfico ou participativo e ainda vir

acompanhados de outros princı́pios para não limitar o acesso a um determinado grupo de usuários.

Os princı́pios que mais claramente denotam essa caracterı́stica são: Representações gráficas e Dados

numéricos. É importante observar, que algumas representações desses princı́pios são menos afetadas por

essa caracterı́stica como por exemplo: utilização de cores para denotar informações [Joshi et al., 2008]

[Parikh et al., 2003] e sı́mbolos de unidades de medida [Ghosh et al., 2003] [Parikh et al., 2003]. Prova-

velmente, devido a universalidade do significado a elas empregado.

Por outro lado, poucos estudos revelam cuidados na elaboração das interações de voz com os

usuários, de forma que pouco tempo é gasto na etapa de desenvolvimento na elaboração das mesmas. Ta-

oufik et al. utilizam o método Wizard-of-oz para elaboração das frases a serem escutadas pelos usuários,

no entanto seu enfoque é na compreensão do texto lido, não em aspectos de usabilidade da interação

multimodal (voz e interface visual)[Taoufik et al., 2007]. Esse aspecto de usabilidade em interações

multimodais é tratado no trabalho de Walsh e Meade, em que é considerada um controle sobre os modos

em que estão sendo efetuadas as interações com a interface, para evitar uma possı́vel sobrecarga sensorial

do usuário [Walsh and Meade, 2003]. Com relação à preocupação nas interações apenas em interfaces

de voz, uma possı́vel simplificação dos diálogos com o sistema é abordada, no trabalho de Plauche e Pra-

baker [Plauché and Prabaker, 2006], conforme previamente descrito nesta seção. É importante destacar,

ainda para este princı́pio, que sua utilização é altamente dependente no desenvolvimento de tecnologias

de sintetização de texto e reconhecimento de voz compatı́veis com a lı́ngua compreendida pela população

para a qual a aplicação é destinada.
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Os princı́pios de Simplicidade do conteúdo textual, Guided linearity e utilização de Help já

são reconhecidos entre campos de estudo relacionados a acessibilidade na web [Sevilla et al., 2007]

[W3C, 1999] [W3C, 2008f] e usabilidade das aplicações em geral (décima heurı́stica de Nielsen

[Nielsen, 1994]).

A utilização de alguns desses princı́pios no contexto da web ainda é restrita, devido a limitações

tecnológicas impostas pela plataforma (TTS (Text-to-speech) e ASR (Automatic Speech Recognition)).

Kumar et al. já destacaram a importância do tema de interfaces para usuários analfabetos na web, por

meio da implementação de uma nova arquitetura, baseada em sites de Voz, para superar essa limitação

[Kumar et al., 2007b] [Kumar et al., 2007a]. A sı́ntese de texto em voz pode ser realizada por meio da

utilização de tecnologias como Aplets, mas o reconhecimento ainda é muito restrito. Tecnologias de de-

senvolvimento de aplicações multimodais, como o XHTML+Voice [Axelsson et al., 2004], já abordam

esse problema, mas sua utilização é limitada a determinados navegadores, e essa tecnologia especifica-

mente (XHTML+Voice) é disponı́vel apenas para a lı́ngua inglesa.
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2.2 Revisão bibliográfica com tema “Acessibilidade na web”

Um dos principais objetivos do projeto PorSimples é contribuir para a acessibilidade na web por meio

do desenvolvimento de tecnologias que auxiliem a leitura de textos disponı́veis em sites e aplicações

web. Dessa forma, o estudo de trabalhos que envolvem a acessibilidade na web torna-se essencial para

a identificação e compreensão das contribuições que são viabilizadas pelas tecnologias desenvolvidas no

projeto.

Um outro ponto a se destacar diz respeito ao fato de que o Facilita está sendo desenvolvido em

plataforma web, como uma aplicação web. Dessa forma, fazem-se necessários métodos de desenvolvi-

mento e avaliação de acessibilidade de aplicações web para garantir que a sua utilização seja estendida

ao maior número de usuários possı́veis, independentemente das necessidades especiais que possam ser

apresentadas por eles.

O tema “acessibilidade na web” corresponde a uma caracterı́stica de qualidade relativa ao design da

página web de forma geral, de maneira que os usuários sejam capazes de acessá-la a partir de diferentes

situações [W3C, 1999]. Como por exemplo, casos em que os usuários:

• Sejam incapazes de ver, ouvir, mover ou compreender determinadas formas de disponibilização

do conteúdo,

• Possuam dificuldades de leitura e compreensão do texto,

• Sejam incapazes de utilizar o teclado ou o mouse,

• Utilizem navegadores apenas em modo texto, tela com dimensões reduzidas ou conexão com a

Internet lenta,

• Estejam em situações em que olhos, ouvidos ou mãos possam estar ocupadas em outras atividades,

e

• Utilizem versões antigas ou diferentes navegadores, navegador por voz ou diferentes sistemas

operacionais.

É importante observar que essas situações envolvem tanto requisitos tecnológicos necessários para a

interação, quanto caracterı́sticas do usuário.

As situações relacionadas aos requisitos tecnológicos consideram as caracterı́sticas do hardware e

software utilizados na interação com o usuário. Dessa forma, os sites devem ser implementados de
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forma que possam ser apresentados e visualizados, indepentemente dos dispositivos, sistema operacional

e navegadores sendo utilizados. Por outro lado, nas situações relacionadas com as caracterı́sticas do

usuário é priorizada a adaptação, redundância e substituição do conteúdo de acordo com as deficiências

fı́sicas ou cognitivas que os usuários possam apresentar. As deficiências fı́sicas em geral são: deficiência

visual, audı́vel e motora. Já as deficiências cognitivas consideradas são: patologias, como alzheimer e

dislexia, dificuldades de leitura e compreensão do conteúdo, entre outras.

A preocupação de acordo com as caracterı́sticas dos usuários, mais especificamente de acordo com

suas deficiências, possui também um impacto relacionado à sua inclusão social, por meio do seu acesso

à informação e utilização de serviços que possam ser disponibilizados na web. A importância desse

impacto social pode ser observada pela regulamentação de conteúdo acessı́vel por parte de orgãos go-

vernamentais de paı́ses como Estados Unidos (Section 50810), Canadá, Portugal, Japão e, inclusive, o

Brasil (obrigatoriedade de acessibilidade nos portais e sı́tios eletrônicos da administração pública na rede

mundial de computadores, determinada no decreto lei 5.296, promulgado em 2004).

2.2.1 Tecnologias assistivas e design universal

No Brasil, em 2000, 24,6 milhões de indivı́duos se declararam portadores de algum tipo de deficiência,

representando 14,5% da população total [IBGE, 2000b]. Como portadores de deficiência, são classi-

ficadas as pessoas que possuam algum tipo de deficiência fı́sica (incapacidades de visão, audição ou

locomoção) ou cognitiva (dificuldades ou limitações intelectuais).

Esses indivı́duos possuem dificuldades no desempenho de determinadas atividades diárias, conforme

o tipo de deficiência por eles manifestada. Como exemplos podem ser destacados: entrada nos meios de

transporte coletivos por indivı́duos com locomoção reduzida ou leitura de cardápios em restaurante por

pessoas com deficiência visual.

Quando considerando a utilização dos sistemas de informação, inclusive da web, por esses in-

divı́duos, essas dificuldades também podem ser observadas: leitura da tela por indivı́duos com deficiência

visual, utilização do mouse por pessoas com deficiências motoras nos membros superiores, entre outras.

A taxa de portadores de deficiência aumenta conforme a faixa etária da população, de forma que 4,3%

indivı́duos que apresentam deficiências são crianças de até 14 anos, enquanto que 54% são indivı́duos

com mais de 65 anos [IBGE, 2000a]. Esse fato aliado ao envelhecimento da população brasileira, obser-

vada nos últimos anos (aumento mais acelerado para segmentos da população com idade superior a 60
10http://www.section508.gov/
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Figura 7: Uso do leitor de tela como exemplo de tecnologia assistiva

anos [IBGE, 2008]), denota ainda uma maior importância de estudos que estejam vinculados a acessibi-

lidade por indivı́duos que apresentem algum tipo de deficiência.

Nesse contexto se insere o uso de tecnologias assistivas, como uma forma de auxı́lio no desempenho

dessas atividades por esses indivı́duos. O termo tecnologia assistiva é definido como o conjunto de equi-

pamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para atenuar os problemas encontrados

por pessoas com necessidades especiais [Cook and Hussey, 2001].

Como exemplos de tecnologias assistivas, comumente observadas, podem ser citadas: cadeira de

rodas, lentes de correção de deficiências visuais (óculos), aparelhos auditivos entre outras.

Para o desenvolvimento de atividades que envolvam a utilização de computadores (sistemas de

informação), também podem ser observadas algumas tecnologias assistivas. Essas tecnologias agem

como uma forma de interface entre os conteúdos e informações disponı́veis no computador e o usuário,

durante as interações.

Os conteúdos disponibilizados em formato inacessı́vel ou de difı́cil compreensão pelos usuários são

convertidos em uma forma alternativa de mı́dia que seja mais facilmente visualizada e interpretada,

durante interações de saı́da de informações do computador para o usuário. Esse procedimento é ilustrado

na Figura 7, para a tecnologia assistiva do leitor de telas.

Nas interações de entrada, o funcionamento é o mesmo, o usuário que não consiga utilizar o teclado

ou o mouse para efetuar a entrada de dados no computador utiliza um meio diferente de inserção de

dados, que seja apropriado para superar sua deficiência. Os dados são então convertidos pela tecnologia

assistiva em um formato que seja compreendido pelo computador.

Entre os principais exemplos de tecnologias assistivas utilizadas em computadores, temos:

• Leitor de tela: software que realiza a leitura dos componentes apresentados na tela do computador,
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Figura 8: Leitores de tela sem descrição textual nas figuras

emitindo-os por voz a indivı́duos com deficiência visual. Exemplo: Orca11.

• Navegador textual: navegador que apresenta apenas o conteúdo textual das páginas e aplicações

web. Normalmente, utilizado junto com um software de leitor de tela para auxiliar a navegação na

Web por usuários com deficiência visual. Exemplo: Lynx12.

• Reconhecedor de fala: software que traduz comandos passados por voz pelos usuários em tarefas

a serem executadas pelo computador. Pode ser utilizado por indivı́duos que possuam algum tipo de

deficiência que limite a utilização de dispositivos de entrada como mouse ou teclado. Exemplos:

Microsoft’s speech technologies13 e Dragon NaturallySpeaking 10 Preferred14.

É importante destacar que a utilização de apenas uma tecnologia assistiva, na maioria das vezes, não

é suficiente para o desempenho das tarefas por pessoas com deficiências. Como exemplo pode ser citado

o uso de cadeira de rodas, que somente é possı́vel em ambientes planos, sendo necessária a presença de

rampas de acesso ou elevadores em prédios e construções que possuam mais de um andar.

Com relação à atividade de navegação web, o leitor de tela, quando aplicado para efetuar a leitura

de sites, necessita que sejam atribuı́das descrições em texto para os conteúdos apresentados em formas

não textuais, como imagens ou figuras, para que a informação contida neles seja narrada ao usuário. A

ausência dessas descrições determina que qualquer informação representada pelas figuras é perdida, não

acessada por usuários que não disponham do sentido da visão, visto que o leitor de telas é capaz apenas

de sintetizar em voz os conteúdos textuais das aplicações. Este exemplo pode ser visualizado nas Figuras

8 e 9.
11http://projects.gnome.org/orca/
12http://lynx.isc.org/
13http://www.microsoft.com/speech/speech2007/default.mspx
14http://www.nuance.com/naturallyspeaking/products/preferred.asp
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Figura 9: Leitores de tela com descrição textual nas figuras

Requisitos de design como esses, rampas de acesso em prédios e construções, e descrição textual

para os elementos não textuais nos sites também são considerados tecnologias assistivas e devem ser im-

plementados por designers para garantir a acessibilidade. Esses requisitos levam a um determinado nı́vel

de padronização que garante a flexibilidade dos ambientes e produtos de acordo com as deficiências que

possam ser apresentadas e as diferentes tecnologias assistivas que venham a ser utilizadas pelos usuários

e são de responsabilidade de designers ou, no caso da web, disponibilizadores de conteúdo.

Essa padronização é o foco dos estudos sobre acessibilidade na web, e sua utilização em conjunto

com as tecnologias assistivas de acesso ao computador (leitores de tela, reconhecedores de voz, mouses

alternativos, entre outras) garantem o acesso a esse meio de comunicação, por qualquer indivı́duo.

Nesse contexto, insere-se o conceito de design universal, que se refere à tecnologia desenvolvida de

maneira flexı́vel o suficiente, de acordo com os aspectos de design implementados, para se adaptar as

diversas habilidades humanas, sem sacrificar a estética, eficácia e custo.

Os princı́pios de design universal [for Universal Design, 1997] são descritos a seguir:

1. Promover os mesmos meios de uso a todos os usuários: idênticos, quando possı́vel; equivalentes,

quando não.

2. Promover adaptabilidade de acordo com o usuário.

3. Eliminar complexidade desnecessária.

4. Comunicar informações necessárias ao usuário de forma eficiente (utilizar diferentes modos para

redundância na apresentação de informações essenciais.

5. Apresentar mecanismos de tolerância a erros.

6. Exigir o mı́nimo de esforço fı́sico do usuário.
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7. Disponibilizar tamanho e espaço apropriado para o uso.

Na Web, o design universal é alcançado por meio do desenvolvimento de caracterı́sticas de design

das tecnologias web (HTML 15, CSS 16, Javascript, entre outras) que, em conjunto com a utilização de

determinadas tecnologias assistivas (leitores de tela, mouses alternativos, navegadores textuais), sejam

acessı́veis a todos os usuários, independentemente das deficiências fı́sicas e cognitivas que apresentem.

A próxima seção descreve as diretrizes da WAI (Web Accessibility Initiative) no desenvolvimento

de sites e aplicações web acessı́veis e a WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) que agrega uma

série de padrões de design de tecnologias web e caracterı́sticas do conteúdo a ser disponibilizado, consi-

derando a implementação do design universal para essas aplicações.

2.2.2 Abordagem da WAI

Quando considerando as questões de acessibilidade na web, uma das referências de maior importância

[Kelly et al., 2005] [Freire et al., 2007] é a WCAG - Web Content Accessibility Guidelines, elaborada

pela WAI (Web Accessibility Initiative).

A WAI (Web Accessibility Initiative) é uma organização criada pela W3C que tem como missão de-

finir princı́pios e regras de design e desenvolvimento de sites que sejam acessı́veis a pessoas com neces-

sidades especiais [Lucca et al., 2005]. Para este fim, foi estabelecido um modelo de conformidade com

três conjuntos de diretrizes agregadas nos seguintes documentos [Kelly et al., 2005] [Kelly et al., 2007]:

• WCAG 1.0 - Web Content Accessibility Guidelines: explicam como tornar o conteúdo web

acessı́vel a indivı́duos com deficiências e disponı́vel a todos os usuários, qualquer que sejam os

agentes de usuário que estejam sendo utilizados (navegadores de desktop, navegadores por voz,

celulares entre outros) e restrições de operações (ambientes barulhentos, com pouca iluminação,

entre outros) [W3C, 1999].

• ATAG 1.0 - Authoring Tool Accessibility Guidelines: tem como propósito assistir desenvolvedo-

res na implementação de ferramentas de autoria de conteúdo Web que seja acessı́vel e na criação

de ferramentas de autoria acessı́veis [W3C, 2000a].

• UAAG 1.0 - User Agent Accessibility Guidelines: destinado ao desenvolvimento de agentes de

usuário (user agents) que reduzam as barreiras a acessibilidade na Web para pessoas com de-
15Hypertext markup language
16Cascading Style Sheets

27



ficiências (visual, auditiva, fı́sica, cognitiva e neurológica). Como agentes de usuário são incluı́dos

os navegadores HTML e outros tipos de software que renderizam conteúdo Web [W3C, 2002].

Para cada diretriz descrita, nesses documentos, são descritos checkpoints que definem etapas ou

partes de um projeto que podem apresentar barreiras a usuários com algum tipo de limitação (indivı́duos

cegos, surdos, com problemas cognitivos, entre outros). A cada um desses checkpoints é determinado um

valor de prioridade, de acordo com o seu impacto na acessibilidade e conformidade com os respectivos

documentos [W3C, 1999] [W3C, 2002] [W3C, 2000a]:

• Prioridade 1: o não cumprimento desse checkpoint acarreta que um ou mais grupos de usuários

vão ser impossibilitados de acessar a informação desse site.

• Prioridade 2: o não cumprimento desse checkpoint acarreta que um ou mais grupos de usuários

vão ter dificuldades para acessar as informações contidas nesse site.

• Prioridade 3:o não cumprimento desse checkpoint acarreta que um ou mais grupos de usuários

vão ter um pouco de dificuldade para acessar as informações contidas nesse site.

Especificamente para a ATAG, existem checkpoints de prioridade relativa (Relative Priority)

[W3C, 2000a]. Esses checkpoints se referem a geração, autoria e verificação de conteúdo web, ou seja,

estão relacionados, diretamente, a checkpoints da WCAG 1.0. Dessa forma, o nı́vel de importância a eles

atribuı́do depende da prioridade atribuı́da ao checkpoint correspondente na WCAG 1.0. Por exemplo: o

checkpoint 4.1 da ATAG 1.0 indica a importância da verificação e aviso ao autor a respeito de problemas

de acessibilidade. A verificação de equivalentes textuais a imagens e audio (checkpoint 1.1 de priori-

dade 1 da WCAG 1.0) na ferramenta de autoria também é de prioridade 1. No entanto, a verificação do

agrupamento de links no mecanismo de navegação (checkpoint 13.6 de prioridade 3 da WCAG 1.0) é de

prioridade 3.

De acordo com a verificação desses checkpoints na aplicação, a WAI atribui um valor de conformi-

dade com o conjunto de diretrizes entre A e AAA:

• Conformance Level ”A”: todos checkpoints de prioridade 1 são satisfeitos para a WCAG 1.0

e a UAAG 1.0. Para a ATAG 1.0 também é necessária a satisfação de todos os checkpoints de

prioridade relativa.
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Figura 10: Relação entre as guidelines da WAI. Figura adaptada do site da WAI:
http://www.w3.org/WAI/intro/specs.png

• Conformance Level ”AA”: todos checkpoints de prioridade 1 e 2 são satisfeitos para a WCAG

1.0 e a UAAG 1.0. Para a ATAG 1.0 também é necessária a satisfação de todos os checkpoints de

prioridade relativa.

• Conformance Level ”AAA”: todos checkpoints de prioridade 1, 2 e 3 são satisfeitos para a WCAG

1.0 e a UAAG 1.0. Para a ATAG 1.0 também é necessária a satisfação de todos os checkpoints de

prioridade relativa.

No contexto da relação entre as diretrizes WCAG, ATAG e UAAG, conforme esquematizado na Fi-

gura 10, o termo tecnologia assistiva possui definição especı́fica. A tecnologia assistiva é tida como

hardware ou software que age como um agente de usuário, ou em conjunto com um agente de usuário

principal, para promover funcionalidades que satisfaçam requisitos de usuários com deficiências que vão

além das oferecidas pelo agente de usuário principal [W3C, 2002] [W3C, 2008f]. Com isso, a confor-

midade com cada um dos conjuntos de diretrizes de acessibilidade, nas interações compreendidas entre

a autoria de conteúdo e disponibilização do mesmo aos usuários, junto com a utilização de uma determi-

nada tecnologia assistiva, conforme o tipo de necessidade especial apresentada pelo usuário, garantem o

acesso a informação, de acordo com o modelo definido.

É importante destacar que cada uma dessas diretrizes de acessibilidade são destinadas a diferentes

componentes e públicos-alvo na web. A WCAG diz respeito à estrutura e ao conteúdo inserido nas tec-
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Figura 11: Responsáveis pela acessibilidade no modelo da WAI.

nologias de desenvolvimento web (HTML, CSS, Javascript, entre outras), sendo destinada a autores de

páginas web, web designers e desenvolvedores de ferramentas de autoria (editores HTML) [W3C, 1999].

ATAG refere-se às caracterı́sticas necessárias nas ferramentas de autoria, sendo destinada aos desenvol-

vedores dessas aplicações [W3C, 2000a]. Por fim, a UAAG é dirigida a implementação de navegadores,

players multimı́dia, plugins (programas que executam como parte do agente de usuário, e não faz parte

do conteúdo Web), entre outros (inclusive tecnologias assistivas) [W3C, 2002].

Dessa forma, esse modelo de conformidade com os conjuntos de diretrizes de acessibilidade pode ser

classificado de acordo com três componentes (conteúdo, ferramentas de autoria e agentes de usuários)

que devem ser considerados na garantia de acessibilidade na web. Cada componente tem o seu desen-

volvimento realizado por diferentes indivı́duos, conforme esquematizado na Figura 11, e, para que se

alcance o design universal na aplicação final, faz-se necessária a conformidade de cada um dos compo-

nentes com suas respectivas diretrizes de acessibilidade.

Pode ser observado que esse modelo é dependente do desenvolvimento de agentes de usuários (na-

vegadores) e ferramentas de autoria de conteúdo, que sigam as diretrizes determinadas nos documentos

UAAG e ATAG, respectivamente. Uma vez que os desenvolvedores web não possuem o controle sobre o
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desenvolvimento nessas áreas ou sobre as escolhas de utilização de navegadores e tecnologias assistivas

utilizadas pelos usuários [Kelly et al., 2005] [Kelly et al., 2007], um maior enfoque e importância, com

relação a acessibilidade na web e design universal, é atribuı́do a WCAG, considerando esses desenvol-

vedores.

2.2.3 WCAG 1.0

A WCAG 1.0 apresenta um conjunto de guidelines que discutem problemas de acessibilidade na

utilização de tecnologias web e soluções de design acessı́veis [W3C, 1999].

As diretrizes são classificadas de acordo com dois temas:

1. Assegurar a transformação harmoniosa: a transformação harmoniosa das páginas garante que o

conteúdo permanece acessı́vel, mesmo em situações em que os usuários sejam deficientes fı́sicos,

sensoriais ou cognitivos, ou estejam operando com restrições de trabalho e barreiras tecnológicas.

Este tema é abordado nas diretrizes 1 a 11.

2. Tornar o conteúdo compreensı́vel e navegável: utilizar linguagem clara e simples nos conteúdos

e promover mecanismos compreensı́veis de navegação entre as páginas. A disponibilização de

ferramentas de navegação e orientação de informação nas páginas maximiza a acessibilidade e

usabilidade nas aplicações.

Este tema é abordado nas diretrizes 12 a 14.

Cada diretriz apresenta:

• Um número de identificação

• Definição da guideline

• Motivação de uso da mesma e alguns grupos de usuários que se beneficiam por ela

• Uma lista de pontos de verificação (checkpoints), que explicam como a diretriz se aplica no

cenário de desenvolvimento. Para cada checkpoint são apresentadas implementações e exemplos

da solução discutida [W3C, 2000b].

As 14 diretrizes da WCAG 1.0 são [W3C, 1999]:

1. Promover alternativas equivalentes a conteúdos audı́veis e visuais: disponibilizar equivalentes

textuais para conteúdos não textuais (imagens, audio e vı́deos). Os conteúdos textuais, ao contrário
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de figuras e gravações de áudio por exemplo, podem ser convertidos e apresentados em diferentes

modos, conforme a necessidade especial apresentada pelo usuário, por meio do uso de tecnologias

assistivas.

2. Não recorrer apenas a cor: garantir que textos e gráficos sejam compreensı́veis com e sem a

visualização de cores. Quando a cor é utilizada como meio único para passagem de determinadas

informações, essas informações tornam-se inacessı́veis a usuários que não conseguem diferenciar

certas cores, ou estejam utilizando equipamentos com display sem cor ou sem visão (non-visual).

3. Utilizar corretamente a marcação e folhas de estilo: utilizar marcações de acordo com a es-

trutura dos elementos apresentados e controlar a apresentação com folhas de estilo, ao invés de

elementos de apresentação e atributos. A estrutura de marcação do documento é um fator essencial

na navegação da página por softwares especializados, por isso deve ser utilizada adequadamente,

e separada das informações de apresentação.

4. Indicar claramente o idioma utilizado: utilizar marcações que facilitem a pronúncia ou

interpretação de abreviaturas ou palavras estrangeiras. Quando as mudanças de linguagem natural

no documento são marcadas corretamente, as tecnologias assistivas podem, automaticamente, se

adaptar a nova lı́ngua, tornando o documento mais acessı́vel a usuários que falem mais de uma

lı́ngua.

5. Criar tabelas passı́veis de transformação harmoniosa: tabelas devem ser implementadas para

marcar dados tabulares. Sua utilização para fins de layout prejudica a navegação e apresentação das

informações contidas nela por meio de tecnologias assistivas e determinados agentes de usuário.

6. Assegurar que páginas que utilizem novas tecnologias tenham transformação harmoniosa:

garantir que a utilização de novas tecnologias não afetem a acessibilidade em situações em que

essas tecnologias não sejam suportadas ou estejam desligadas.

7. Assegurar o controle ao usuário sobre alterações temporais do conteúdo: assegurar que mı́dias

com alteração de conteúdo ou apresentação durante determinados perı́odos de tempo possam ser

interrompidas. Grupos de usuários podem apresentar dificuldades de interação e visualização de

conteúdos em aplicações com movimentação de elementos.
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8. Assegurar a acessibilidade direta em interfaces integradas pelo usuário: assegurar que a inter-

face seja funcional e acessı́vel, independentemente dos recursos, componentes (applets e script)

que estejam sendo utilizados. Esses componentes, quando utilizados para disponibilização de

interações ou informações essenciais a aplicação, podem representar barreiras de acessibilidade

em ambientes que não os suportem.

9. Projetar a página considerando a independência de dispositivos: possibilitar a interação com a

página com quaisquer dispositivos de entrada (mouse, teclado, reconhecedor de voz, entre outros).

10. Utilizar soluções provisórias: utilizar soluções tecnológicas provisórias de acessibilidade, até

que os agentes de usuários sejam capazes de lidar com determinados recursos. Versões antigas

de agentes de usuários e tecnologias assistivas apresentam o conteúdo de forma diferenciada, ou

incompleta de acordo com os tipos de elementos ou recursos utilizados no site. Até que esses

recursos sejam incorporados nas tecnologias web, a sua utilização deve ser limitada.

11. Utilizar tecnologias e recomendações W3C: as tecnologias W3C são recomendadas pelos se-

guintes motivos:

• Tecnologias W3C incluem soluções de acessibilidade integradas

• As especificações W3C passam por diversas revisões para garantir a acessibilidade

• As especificações W3C são desenvolvidas num processo aberto de consenso da indústria

12. Fornecer informações de contexto e orientação: agrupar elementos semelhantes e disponibilizar

informações contextuais a respeito de relacionamentos entre elementos, para ajudar usuários a

compreender páginas complexas.

13. Fornecer mecanismos claros de navegação: disponibilizar mecanismos de navegação claros e

consistentes entre as páginas, como por exemplo: informações de orientação, barra de navegação,

mapa do site, entre outros.

14. Assegurar a clareza e simplicidade dos documentos: simplicidade de linguagem de escrita,

layout consistente, figuras compreensı́veis e didáticas nos sites beneficiam a todos os usuários,

particularmente pessoas com deficiências cognitivas ou que apresentem dificuldade de leitura.

A próxima seção apresenta as diretrizes da WCAG 2.0.
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2.2.4 WCAG 2.0

A simplicidade do modelo de acessibilidade proposto pela WAI ajudou a aumentar a popularidade do

problema de acessibilidade na web. Suas diretrizes são reconhecidas como a principal abordagem na

elaboração de recursos web acessı́veis [Kelly et al., 2005].

A primeira versão das diretrizes destinada ao conteúdo web, a WCAG 1.0, foi publicada no

ano de 1999, quando grande parte das páginas eram implementadas utilizando HTML. Dessa forma,

a WCAG 1.0 foi desenvolvida com enfoque nessa tecnologia HTML, em como torná-la acessı́vel

[Kelly et al., 2007] [Reid and Snow-Weaver, 2008].

No entanto, os sites, atualmente, utilizam uma maior diversidade de tecnologias na sua

construção. A nova geração da web (Web 2.0), juntamente com a implementação de aplicações

e serviços web (RIA - Rich Internet Applications) possuem um nı́vel de interação mais dinâmico

[Gibson, 2007] e requerem tecnologias como: ECMAScript, XMLHTTPRequest, SVG (Scalable Vec-

tor Graphics), SMIL (Synchronized Multimidia Integration Language), Flash, Java Applets, entre outras

[Munson and da Graça Pimentel, 2008]. Tecnologias como essas, mesmo com os esforços, por parte

de seus proprietários e desenvolvedores, no seu desenvolvimento com acessibilidade, não são previstas e

aceitas pelas diretrizes da WAI [Kelly et al., 2005]. As diretrizes WCAG 1.0 não permitem sequer que os

desenvolvedores Web utilizem soluções que promovam a acessibilidade, devido a sua natureza restritiva

quanto ao uso de tecnologias que não sejam da W3C.

Um outro fator limitante na utilização da WCAG 1.0 diz respeito à subjetividade de determinados

checkpoints [Centeno et al., 2005]. Essa caracterı́stica torna difı́cil uma avaliação total de conformidade

com suas diretrizes [Reid and Snow-Weaver, 2008]. Fator, inclusive, determinante na decisão dos Esta-

dos Unidos de não adotar a WCAG 1.0 como padrão de acessibilidade na web no paı́s (Estados Unidos

guiam seu desenvolvimento web de acordo com as diretrizes da Section 50817).

Considerando isso, a WAI desenvolveu a WCAG 2.0. A WCAG 2.0 foi desenvolvida com base

na WCAG 1.0 e suas diretrizes devem ser aplicáveis ao maior número de tecnologias possı́vel agora e

no futuro (tecnologicamente neutra) [Kelly et al., 2007] e ser testáveis, de maneira objetiva, com uma

combinação de testes automáticos e avaliações humanas [Reid and Snow-Weaver, 2008] [W3C, 2008f].

As diretrizes WCAG 2.0 não descrevem condições tecnológicas para satisfação dos requisitos

de acessibilidade, mas disponibilizam informações a respeito dos métodos conhecidos para o desen-
17http://www.section508.gov/
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volvimento em conformidade com as diretrizes [Reid and Snow-Weaver, 2008]. Este documento é

complementado por uma seção não-normativa que descreve detalhes especı́ficos de como as tecno-

logias devem ser utilizadas [Kelly et al., 2007] [W3C, 2008e]. Manter as informações a respeito das

técnicas, separadamente do documento da WCAG 2.0, permite alterações e atualizações sem a ne-

cessidade de alterar o padrão (sem a necessidade de passar pelo processo de recomendação da W3C)

[Reid and Snow-Weaver, 2008].

A WCAG 2.0, assim como sua precursora, define maneiras de como tornar o conteúdo Web mais

acessı́vel a pessoas com necessidades especiais [W3C, 2008f]. Embora as diretrizes referenciem uma

grande quantidade de cenários, elas podem não ser suficientes para garantir o acesso a informação por

pessoas com todos os tipos, nı́veis e combinações de deficiências. Essas diretrizes também ajudam no

desenvolvimento de conteúdo mais usável por indivı́duos de idade avançada e com melhor usabilidade

por usuários em geral.

A WCAG 2.0, diferentemente da WCAG 1.0, divide suas diretrizes em quatro princı́pios, que ser-

vem como caracterı́sticas necessárias ao conteúdo Web, para que o mesmo seja apresentado ao usuário

[W3C, 2008b]:

• Perceptı́vel: os usuários devem ser capazes de perceber a informação sendo apresentada (o

conteúdo não pode ser invisı́vel a todos os seus sentidos).

• Operável: os usuários devem ser capazes de operar a interface (a interface não pode exigir

interações com as quais um usuário não possa realizar).

• Compreensı́vel: os usuários devem ser capazes de entender a informação e as operações da inter-

face (o conteúdo e as operações não podem ir além do conhecimento do usuário).

• Robusto: os usuários devem ser capazes de acessar o conteúdo conforme a tecnologia avança

(mesmo com o avanço tecnológico e dos agentes de usuário, o conteúdo deve permanecer

acessı́vel).

Cada diretriz apresenta um determinado número de critérios de sucesso, que descrevem especifica-

mente o que deve ser alcançado para satisfazer o padrão [W3C, 2008b]. Todos os critérios de sucesso

devem considerar:

• Problemas de acessibilidade que afetam pessoas com necessidades especiais, diferentemente dos

problemas de usabilidade que podem ser apresentados a todos os usuários.
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• Aspectos testáveis na interface, ou seja, deve ser possı́vel determinar, objetivamente, se a interface

satisfaz ou não o critério de sucesso.

As prioridades, presentes na WCAG 1.0, também foram alteradas. Cada critério de sucesso é clas-

sificado em nı́veis de relevância entre A, AA e AAA, em que o nı́vel A representa os critérios de maior

importância. Essa classificação foi determinada por meio da avaliação de acordo com os seguintes fatores

[Reid and Snow-Weaver, 2008] [W3C, 2008b]:

• Possibilidade da tecnologia assistiva tornar o conteúdo acessı́vel

• Aplicabilidade a todos os sites e tipos de conteúdo

• Facilidade de compreensão por autores de conteúdo

• Limitações na apresentação, funcionalidade, liberdade de expressão e estética

• Existência de outros meios para contornar o problema

Também é apresentada uma grande variedade de técnicas que auxiliam no desenvolvimento em con-

formidade com os critérios de sucesso e são classificadas como: suficientes para satisfação do critério e

complementares.

As diretrizes do conjunto WCAG 2.0 são apresentadas a seguir, agrupadas nos seus respectivos

princı́pios [W3C, 2008f]:

1. Perceptı́vel

(a) Arternativas textuais: disponibilizar alternativas textuais para conteúdos não textuais.

(b) Mı́dias temporais: disponibilizar alternativas para mı́dias temporais.

(c) Adaptabilidade: criar conteúdo que possa ser disponibilizado de diferentes maneiras sem

perder a informação ou estrutura.

(d) Distinguı́veis: facilitar aos usuários ver e ouvir o conteúdo, apresentando foco ao conteúdo

principal sendo disponibilizado.

2. Operável

(a) Acessı́vel pelo teclado: tornar todas as funcionalidades acessı́veis pelo teclado.

(b) Tempo suficiente: disponibilizar tempo suficiente de leitura e utilização do conteúdo.
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(c) Apreensibilidade: não estruturar o site com conteúdos que possam causar apreensão nos

usuários, como por exemplo: flash de freqüência superior a três vezes por segundo.

(d) Navegabilidade: disponibilizar meios que auxiliem a navegação do usuário, busca por

conteúdos e localização.

3. Compreensı́vel

(a) Legı́vel e compreensı́vel: disponibilizar o conteúdo de forma legı́vel e compreensı́vel aos

usuários.

(b) Previsibilidade: os sites devem aparecer e operar por meios previsı́veis.

(c) Assistência de entrada: auxiliar os usuários a evitar e corrigir erros.

4. Robusto

(a) Compatibilidade: maximizar a compatibilidade com agentes de usuário e tecnologias dis-

ponibilizados atualmente ou no futuro.

2.2.5 Diretrizes relativas à dificuldade de leitura na web

No Brasil, cerca de 65% da população é classificada como alfabetizados de nı́vel rudimentar ou básico

[Montenegro and Educativa, 2007], conforme já mencionado no Capı́tulo 1. Esses indivı́duos apresen-

tam dificuldades no desempenho de atividades que envolvam a leitura e compreensão de textos depen-

dendo do seu tamanho e complexidade.

É fato que, atualmente, as interfaces fazem amplo uso de recursos textuais para disponibilização de

conteúdo [Medhi et al., 2007b]. Mesmo para as aplicações e páginas web, cuja principal caracterı́stica é

a universalização dos meios de acesso a informação18, a ampla utilização desses recursos não pode ser

excluı́da. No entanto, a elaboração desses conteúdos textuais sem os devidos cuidados pode implicar no

surgimento de barreiras de acessibilidade para indivı́duos com dificuldade de leitura.

O tipo de necessidade especial, apresentada pelos indivı́duos que possuem dificuldade de leitura, é

prevista e considerada nos documentos das diretrizes para garantia de acessibilidade do conteúdo Web,

WCAG 1.0 e WCAG 2.0.

A WCAG 1.0 logo em sua primeira diretriz (guideline 1) menciona a necessidade de fornecer equi-

valentes textuais para conteúdos não textuais, visto a capacidade de sua renderização em diferentes mo-
18Conforme a afirmativa de Tim Berners Lee, inventor da Web e diretor da World Wide Web Consortium - (W3C)

37



dalidades (áudio, braille, entre outras) como forma de contornar deficiências sensoriais que possam ser

apresentadas pelos usuários [W3C, 1999]. É também destacado que a disponibilização de equivalen-

tes não textuais (fotos, vı́deos, áudio) para as informações textuais beneficia determinados grupos de

usuários, embora nenhum dos checkpoints dessa diretriz seja direcionado a esse requisito. Entre os tipos

de usuários que pertencem a esses grupos são mencionados os analfabetos (non-readers) e indivı́duos

com dificuldade de leitura.

Esse tipo de necessidade especial é, novamente, referenciada na diretriz 14, do documento. Nessa

diretriz é realçada a importância de manter os documentos claros e simples em sua elaboração, como

meio de promover comunicação efetiva com os usuários [W3C, 1999]. Para este fim, são apresentados

dois checkpoints:

• 14.1: Utilizar a linguagem mais clara e simples, apropriada ao conteúdo do site.

– Prioridade 1

• 14.2: Facilitar a compreensão do site utilizando apresentações gráficas e sonoras como um com-

plemento ao texto.

– Prioridade 3

É importante destacar que, como o checkpoint 14.1 é de prioridade 1, ele é um requisito de acessibi-

lidade aos sites e aplicações web, desde o primeiro nı́vel mais essencial de conformidade com a WCAG

1.0.

No documento de técnicas necessárias para satisfação dos checkpoints da WCAG 1.0, os checkpoints

14.1 e 14.2 pertencem ao grupo de técnicas de compreensão [W3C, 2000b]. Nesse grupo são apresenta-

das técnicas relacionadas ao estilo de escrita e equivalentes multimı́dia.

Com relação às técnicas de estilo de escrita, são descritas sugestões que devem tornar o conteúdo

mais fácil de ser compreendido por todos, especialmente indivı́duos com dificuldade de leitura e de-

ficiências cognitivas [W3C, 2000b]. As sugestões são as seguintes:

1. Ser claro e preciso na escrita de tı́tulos e descrição de links.

2. Apresentar o tópico da sentença ou parágrafo no inı́cio da expressão.

3. Expressar apenas uma idéia por parágrafo.
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4. Evitar a utilização de gı́rias, jargões e palavras com significado diferente do normal, a menos que

sejam definidos no documento.

5. Dar preferência a palavras comuns.

6. Dar preferência à voz ativa à passiva.

7. Evitar sentenças de estrutura complexa.

Ao final das sugestões, como forma de determinar o nı́vel de facilidade de leitura do texto, é reco-

mendada a métrica de leitura Gunning-fog [Spool et al., 1997].

O grupo de técnicas multimı́dia equivalentes discute a importância de utilização de gráficos para

ilustrar dados complexos, tradução do texto em forma de um clipe com o conteúdo em linguagem dos

sinais, entre outras. Deve ser destacado, no entanto, que apresentações multimı́dias nem sempre são

convenientes à compreensão. Essas mı́dias de apresentação de conteúdo devem estar de acordo com os

costumes e fatores culturais dos usuários para que sejam compreendidas. Determinados estudos apre-

sentam um grande enfoque no desenvolvimento dessas mı́dias em adequação ao contexto cultural dos

usuários [Blake, 2002] [Jibaja-Weiss et al., 2006] [Medhi et al., 2007a].

A WCAG 2.0 discute a dificuldade de leitura, por seus usuários, nos critérios de sucesso de 3.1.3 a

3.1.6, pertencentes à diretriz 3.1 (legibilidade e compreensibilidade do conteúdo) [W3C, 2008f].

Os critérios 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.6 são destinados a pessoas que possuem dificuldade na decodificação

de palavras, e na utilização do contexto como forma de auxı́lio à compreensão [W3C, 2008b]. Esses

critérios são descritos a seguir:

• 3.1.3 Palavras incomuns: necessidade de disponibilização de um mecanismo para definição de

palavras utilizadas de forma incomum ou restrita. Nı́vel AAA.

• 3.1.4 Abreviações: necessidade de um mecanismo para identificação da forma expandida de

abreviações. Nı́vel AAA.

• 3.1.6 Pronúncia: necessidade de um mecanismo para identificar a pronúncia de palavras que

tenham significado ambı́guo, dependendo de sua pronúncia. Nı́vel AAA.

Como formas de se desenvolver esses requisitos são propostas as seguintes soluções:

• Disponibilização de uma lista de definições.
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• Utilização do elemento link com direcionamento a um glossário da página.

• Disponibilização de uma função que realize a busca do termo em um dicionário online.

• Utilização de elementos de marcação especı́ficos, como dfn (definição de termos), abbr (expansão

de abreviaturas) e ruby (apresentação de fonética).

O critério de sucesso relacionado ao nı́vel de leitura de um site (3.1.5), assim como o checkpoint

14.1 da WCAG 1.0, reforça a necessidade de elaborar o conteúdo de forma simplificada. Esse critério

(de Nı́vel AAA) estabelece que textos que requerem habilidade de leitura dos usuários mais avançada

que o ensino secundário inferior (de quinta a oitava série, no Brasil) devem apresentar um conteúdo

complementar, ou uma versão que seja destinada a esse nı́vel de habilidade (ensino secundário inferior)

[W3C, 2008f].

Esse critério foi estabelecido para auxiliar a compreensão de textos complexos e estabelecer uma

forma objetiva que indique a necessidade de conteúdo adicional [W3C, 2008b]. Textos difı́ceis e com-

plexos podem ser apropriados para determinados públicos-alvo, no entanto, mesmo entre usuários que

possuam conhecimento especializado no assunto, existem indivı́duos que possuem dificuldade de leitura.

As técnicas descritas que atendem esse requisito são apresentadas a seguir [W3C, 2008b]:

1. Disponibilizar um sumário do texto que necessite de habilidade inferior ao ensino secundário su-

perior (10 a 12 anos de estudos).

2. Disponibilizar ilustrações, fotos e sı́mbolos que ajudem a explicar idéias, eventos e processos.

3. Disponibilizar uma versão narrada do texto.

4. Tornar o texto mais fácil de ser compreendido.

5. Disponibilizar uma versão das informações, idéias e processos em linguagem dos sinais.

Para a implementação da primeira técnica apresentada (Disponibilização de sumário), especifica-

mente, são descritos cinco passos como auxı́lio à preparação de um sumário para o texto [W3C, 2008b]:

1. Identificar as idéias e informações mais importantes do texto.

2. Elaborar um ou dois parágrafos utilizando sentenças de tamanho reduzido e palavras comuns.

3. Avaliar o nı́vel de habilidade de leitura necessário para compreensão do sumário.
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4. Editar, novamente, o sumário, considerando dividir sentenças longas em duas e substituir palavras

não familiares por termos mais comuns.

5. Repetir os passos 3 e 4.

Com relação à técnica “Tornar o texto mais fácil de ser compreendido”, são descritas sugestões para

a elaboração do texto, de forma semelhante às atribuı́das ao checkpoint 14.1 da WCAG 1.0:

• Desenvolver um único tópico ou sub-tópico por parágrafo.

• Utilizar sentenças da forma mais simples possı́vel (sujeito-verbo-objeto).

• Utilizar sentenças curtas (25 palavras para o inglês).

• Considerar dividir as sentenças mais longas em duas.

• Utilizar sentenças que contenham menos de três conjunções.

• Indicar o relacionamento lógico entre frases, sentenças, parágrafos ou seções do texto.

• Evitar termos especializados, cujo significado pode não ser claro para as pessoas.

• Trocar palavras longas ou não familiares por termos mais curtos e mais comuns.

• Remover palavras redundantes.

• Utilizar substantivos simples ou frases curtas com os substantivos.

• Remover frases e palavras complexas que podem ser trocadas por palavras mais comuns.

• Utilizar listas de ı́tens em preferência a séries de palavras ou frases separadas por vı́rgulas.

• Tornar claras as referências de pronomes e referências a outros trechos do documento.

• Utilizar, preferencialmente, a voz ativa na construção das sentenças.

• Utilizar os tempos verbais de maneira consistente.

• Utilizar nomes e rótulos de maneira consistente.

A próxima seção (Seção 2.2.6) apresenta algumas técnicas utilizadas para realizar a avaliação de

acessibilidade em sites e aplicações web.
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2.2.6 Avaliação de acessibilidade na web

A avaliação de acessibilidade na web é uma atividade que pode ser realizada durante etapas de desenvol-

vimento de sites ou para determinação do nı́vel de acessibilidade atingido por determinadas páginas. No

contexto de avaliação de acessibilidade, o principal objetivo é a identificação de barreiras de acessibili-

dade, presentes em sites ou aplicações web, e reportar esses problemas para correção [Fortes et al., 2005].

Uma das formas mais simples de se realizar a avaliação de acessibilidade de uma aplicação web é

por meio de ferramentas de avaliação automática de acessibilidade. Essas ferramentas têm por finalidade

a avaliação de acordo com um conjunto de padrões de acessibilidade, como por exemplo as diretrizes de

acessibilidade elaboradas pela WAI (WCAG).

A existência de meios de avaliação automática de conformidade com legislações, padrões e diretrizes

é um fator diretamente relacionado ao sucesso de seu uso e implementação [Boldyreff, 2002].

Como ferramentas de avaliação automática de acessibilidade podem ser citados:

• EvalAccess: avalia a conformidade com a WCAG 1.0.

Disponı́vel em: http://sipt07.si.ehu.es/evalaccess2/index.html

• Hera: avalia a conformidade com a WCAG 1.0.

Disponı́vel em: http://www.sidar.org/hera/index.php.en

• DaSilva: avalia a conformidade com a WCAG 1.0 e modelo de acessibilidade de governo

eletrônico adotado no Brasil (E-MAG19).

Disponı́vel em: http://www.dasilva.org.br/

É importante destacar que as ferramentas de avaliação automática não são capazes de avaliar total

conformidade com determinados padrões, como a WCAG 1.0. Isso acontece devido à subjetividade

existente em determinados checkpoints presentes entre as diretrizes [Kelly et al., 2005].

Considerando isso, a WAI apresenta formas de avaliar a acessibilidade e conformidade com suas

diretrizes de páginas web. Dentre elas são destacadas:

• Avaliação preliminar: revisão de páginas que combina a utilização de ferramentas automáticas

de avaliação e a análise manual de determinados critérios de acessibilidade. Esse método não é

suficiente para determinar se uma página é acessı́vel ou não, no entanto pode reportar barreiras
19http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG
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de acessibilidade mais óbvias por meio de uma rápida avaliação inicial [W3C, 2008d]. Os passos

necessários para sua aplicação são:

1. Seleção de amostras representativas da página a ser avaliada.

2. Avaliação manual das amostras em diferentes navegadores.

3. Avaliação manual em navegadores especializados (navegadores textuais, com sı́ntese de voz,

entre outros).

4. Utilizar ferramentas de avaliação automática de acessibilidade.

5. Sumarização dos resultados encontrados.

• Avaliação de conformidade: avaliação de conformidade de uma página com as diretrizes da WAI

(WCAG). Combina o uso de ferramentas de avaliação automática e testes manuais de acessibili-

dade [W3C, 2008a]. As atividades que compõem a avaliação de conformidade são:

1. Determinar o escopo da avaliação: identificar o nı́vel de conformidade da WCAG a ser

atingido (A, AA ou AAA) e selecionar amostras representativas de páginas que serão avalia-

das.

2. Utilizar ferramentas de avaliação automática:

(a) Validar a marcação utilizada (HTML ou MathML20).

(b) Validar a utilização de folhas de estilo.

(c) Utilizar ferramentas de avaliação automática de acessibilidade (pelo menos duas).

3. Avaliação manual das amostras:

(a) Analisar a conformidade das páginas de acordo com os checkpoints da WCAG determi-

nados como escopo da avaliação.

(b) Avaliar manualmente as amostras em diferentes navegadores.

(c) Avaliar manualmente as amostras em navegadores especializados (navegadores textuais,

com sı́ntese de voz, entre outros).

(d) Verificar o nı́vel de simplicidade e clareza do conteúdo textual apresentado.

4. Sumarização dos resultados encontrados.
20Mathematical Markup Language
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• Avaliação com usuários: a participação de usuários nos processos de avaliação é tido como uma

forma de auxı́lio a compreensão, por parte dos desenvolvedores, sobre como usuários com neces-

sidades especiais interagem com o sistema por meio de tecnologias assistivas [W3C, 2008c].

Os problemas levantados nessa avaliação são classificados, de acordo com suas respectivas causas,

em: problemas de marcação do conteúdo, sem disponibilidade de funcionalidades na tecnologia

assistiva sendo utilizada, não familiaridade do usuário com a tecnologia assistiva e problemas de

usabilidade comuns a todos os usuários.

Os passos que envolvem o desenvolvimento desse tipo de avaliação são:

1. Realizar uma Avaliação preliminar de acessibilidade no site.

2. Avaliar o usuário informalmente, analisando o seu uso da aplicação web e considerações a

respeito da interface apresentada; ou aplicar testes de usabilidade formais com análise de

desempenho na utilização do site.

Alguns estudos, ainda, considerando a utilização das diretrizes da WAI na implementação de páginas

acessı́veis, destacam a importância de métricas de acessibilidade no monitoramento e gerenciamente de

acessibilidade no processo de engenharia web [Freire et al., 2008]. Quando conduzidos adequadamente,

o monitoramento contı́nuo de métricas relacionadas a atributos de qualidade, como a acessibilidade,

promove importantes contribuições a atividades de melhoria desses atributos.

Também é destacado, nesse contexto, que o modelo de avaliação proposto pela WCAG (0, A, AA

ou AAA) não é preciso o suficiente para o monitoramento de acessibilidade [Vigo et al., 2007], uma

vez que uma página em conformidade com a WCAG em todos os checkpoints de prioridade 1 e quase

todos de prioridade 2, teria a mesma nota que uma página em conformidade com todos os checkpoints

de prioridade 1 e nenhum de prioridade 2.

Em uma outra linha de pesquisa, os trabalhos apresentam a importância da avaliação com o usuário,

por meio de uma abordagem de design centrada no usuário (User centered design).

Nesses trabalhos é argumentado que a WAI estabelece que a conformidade com as diretrizes (WCAG

para desenvolvedores de aplicações web) garante a acessibilidade. Pelo modelo, ainda, existe a necessi-

dade de que ferramentas de autoria e navegadores sejam desenvolvidos em conformidade com as dire-

trizes ATAG e UAAG, respectivamente. No entanto, uma vez que essas condições (implementação de

ferramentas de autoria e navegadores) não são do controle do desenvolvedor web ou web designer, a

acessibilidade do site não pode ser garantida ou verificada [Kelly et al., 2007]. Isso pode ser observado
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pela falta de evidência empı́rica sobre a efetividade das diretrizes observada nos documentos da WAI.

Romen e Svanaes, inclusive, apontam a insuficiência da WCAG, sozinha, em determinar a acessibili-

dade em um site [Romen and Svanaes, 2008]. São apresentadas barreiras de acessibilidade em determi-

nados sites identificadas por usuários com deficiências. Dessas barreiras, apenas 27% são identificadas

pelos checkpoints da WCAG 1.0. Nesse estudo, é também verificado que não há correlação entre os

nı́veis de prioridade destacados pela WCAG e a severidade dos problemas.

Nesse contexto, são apresentados métodos que consideram a interação com o usuário como forma de

garantia de acessibilidade. São utilizados, como variáveis de avaliação, contextos de uso (categorias de

usuário, cenários de utilização e objetivos dos usuários) [Brajnik, 2008a] [Brajnik, 2006] e testes com os

usuários [Watanabe, 2007] [Romen and Svanaes, 2008].

Dentre esses métodos são destacados:

• Think aloud: este método consiste de avaliações qualitativas de uma determinada interface,

por meio da análise de comentários feitos por usuários, durante interações com o sistema

[Brajnik, 2008a] [Romen and Svanaes, 2008]. Este procedimento consiste das seguintes etapas:

1. Determinação dos contextos em que serão efetuados os testes (caracterı́sticas de usuários,

tecnologias assistivas que serão utilizadas, interfaces a serem avaliadas, cenários de utilização

do sistema, entre outras).

2. Realização das atividades na interface do site. Durante este procedimento, é estabelecido

que os usuários narrem seus pensamentos (think aloud) de acordo com a aplicação sendo

utilizada.

3. Avaliação de uma lista de problemas gerada a partir da análise de anotações, gravações de

vı́deo e áudio da sessão de testes (realização das atividades). Também devem ser apresenta-

dos graus de severidade para cada um dos problemas encontrados.

• Barrier Walkthrough: técnica de inspeção de acessibilidade em que o contexto de utilização de

um site é explicitamente considerado. Um avaliador deve identificar um determinados número de

barreiras de acessibilidade, de acordo com o contexto sendo avaliado, que são interpretações e

extensões de princı́pios de acessibilidade bem definidos [Brajnik, 2008b]. Este método foi desen-

volvido com base no percurso cognitivo (procedimento de inspeção de usabilidade). Devem ser

efetuadas as seguintes atividades durante a execução desse método [Brajnik, 2006]:
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1. Levantamento de contextos de uso da aplicação (caracterı́sticas dos usuários, cenário de

utilização, atividades a serem realizadas e objetivos da interação com a aplicação).

2. Avaliação de presença de barreiras de acordo com o um determinado contexto sendo avaliado.

Esta etapa deve ser realizada para cada um dos contextos considerados na primeira etapa.

3. Elaboração de uma lista de problemas associados a determinados contextos, seus respectivos

nı́veis de severidade e atributos de performance que sejam afetados (eficiência, produtivi-

dade, satisfação e segurança).

• Teste de usabilidade: método de avaliação quantitativa relativa a performance de usuários na

aplicação. Como uma forma de evidência empı́rica da efetividade do checkpoint 3.5, Watanabe

(2007) realizou esse método de avaliação analisando os tempos necessários para completar deter-

minadas tarefas em sites que utilizam marcações de elementos heading adequadamente e sites que

não os utilizam.

O envolvimento de usuários com necessidades especiais tornam os processos de implementação de

acessibilidade mais efetivos e eficientes. No entanto, mesmo estudos de grande escala não seriam capazes

de cobrir toda a diversidade de deficiências, estratégias de adaptação e tecnologias assistivas existentes

[W3C, 2008c]. Com isso, a avaliação por meio de abordagens centradas em usuário e conformidade com

a WCAG é tida como uma das formas mais adequadas de se avaliar a acessibilidade de aplicações web,

atualmente.
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2.3 Definição dos requisitos do Facilita

O objetivo deste trabalho de mestrado é o desenvolvimento de design da interface do Facilita, conforme

apresentado na Seção de introdução deste relatório (Seção 1). Entre outubro de 2008 e abril de 2009,

foram definidos os requisitos tecnológicos e de design do Facilita. Os detalhes referentes a essa atividade

são descritos a seguir e também foram abordados na monografia de qualificação do aluno.

O Facilita é uma aplicação web que deve funcionar como uma tecnologia assistiva de auxı́lio a lei-

tura de conteúdos textuais disponı́veis em páginas web. O desenvolvimento dessa aplicação está inserido

no projeto PorSimples, e deve utilizar recursos de simplificação textual, sumarização e explicitação das

informações mencionadas no texto para facilitar o acesso a informação por indivı́duos analfabetos funci-

onais.

Esse auxı́lio a leitura deve ser realizado por meio da transformação automática de textos disponı́veis

na web em textos com linguagem simplificada, mais facilmente compreendida pelos usuários. Também

devem ser efetuadas operações de sumarização no texto (redução das dimensões, números de sentenças

do texto) e marcações de determinadas entidades dos textos, apresentando informações adicionais ou

outras entidades associadas a elas, como uma foram de auxı́lio a compreensão. Ao resultado dessas

operações é atribuı́do o nome de Conteúdo Facilitado.

Também é importante destacar os requisitos de design da interface, considerando que o público alvo

dessa aplicação (analfabetos funcionais) são muitas vezes também analfabetos computacionais. Dessa

forma é necessário o desenvolvimento de uma interface considerando as restrições desses usuários,

implementando recomendações de acessibilidade (descritas na Atividade 2, na Seção 2.2) e também

princı́pios de design para usuários com baixo nı́vel de alfabetização (descritos na Atividade 1, na Seção

2.1), para possibilitar o acesso as funcionalidades da aplicação.

Esta Seção tem por finalidade apresentar as caracterı́sticas e os requisitos do desenvolvimento do

Facilita. A próxima seção (Seção 2.3.1) introduz as componentes responsáveis pela geração automática

do Conteúdo Facilitado (Simplificação textual, Sumarização e Explicitação das informações mencio-

nadas nos textos), e apresenta um exemplo do processo de facilitação do conteúdo a partir de um texto

exemplo; e a Seção 2.3.2 apresenta as caracterı́sticas do desenvolvimento do Facilita, formas como serão

implementados as operações de geração automática de conteúdo Facilitado e requisitos de design da

aplicação.
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2.3.1 Conteúdo facilitado

O Facilita, conforme apresentado anteriormente, é uma aplicação que deve realizar a tradução automática

de conteúdos textuais disponı́veis em sites e aplicações web em um Conteúdo Facilitado, acessı́vel a

usuários analfabetos funcionais. Esse Conteúdo Facilitado será um conteúdo também textual, no entanto

sua estrutura será simplificada, considerando regras de linguagem semelhantes às descritas na Atividade

2, seção 2.2.5; o tamanho do texto será reduzido, visto a dificuldade de usuários com baixo nı́vel de

alfabetização com textos extensos; e serão apresentadas informações adicionais, relacionadas as entida-

des mencionadas nos textos, como uma foram de auxı́lio a compreensão.

Para realizar a elaboração desse conteúdo de forma automática, devem ser utilizadas as seguintes

operações de processamento textual:

1. Simplificação: simplificação da estrutura linguı́stica dos textos no intuito de maximizar sua com-

preensão [Aluisio et al., 2008]. Qualquer processo que reduza a complexidade léxica ou sintática

de um texto, preservando o seu significado e as informações do seu conteúdo, pode ser definido

como Simplificação textual. O objetivo da Simplificação textual é facilitar a compreensão do texto

por humanos ou o seu processamento por outros programas [Siddharthan and Advaith, 2006]. Para

elaborar textos simplificados, os autores podem remover sentenças ou frases, dividir sentenças ex-

tensas em múltiplas sentenças, modificar o vocabulário, encurtar frases longas descritivas, entre

outras [Petersen, 2007]. Especificamente no Facilita, serão utilizadas regras de simplificação de-

finidas no Manual de Simplificação Sintática para o Português, definido no projeto PorSimples

[Aluisio et al., 2008] [Aluı́sio et al., 2008].

2. Sumarização: o objetivo da sumarização automática é, considerando uma fonte de informações,

extrair seu conteúdo, e apresentar os conteúdos mais importantes ao usuário em uma forma con-

densada e sensı́vel as necessidades do usuário ou da aplicação [Mani, 2001].

3. Explicitação:

(a) Reconhecimento de entidades nomeadas: identificar e classificar entidades que tenham um

nome próprio, como por exemplo pessoas, lugares, organizações, informações numéricas,

entre outras [Sarmento, 2006].

(b) Identificação de funções semânticas: indicar exatamente quais as relações semânticas exis-

tentes entre participantes e propriedades [Màrquez et al., 2008]. Essas relações semânticas
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envolvem a análise do texto, considerando a caracterização de eventos, como por exemplo

determinar “quem” realizou “o que”, “a quem”, “onde”, “quando” e “como”.

(c) Apresentação das relações retóricas: de acordo com a Teoria de Estrutura Retórica,

todas as unidades proposicionais em um texto devem estar conectadas por meio de

relações retóricas de alguma forma, para o texto ser coerente. A conexão entre todas

as unidades proposicionais do texto produzem a estrutura retórica/discursiva desse texto

[Pardo and das Graças Volpe Nunes, 2006]. O objetivo dessa operação de processamento

textual é apresentar as informações implı́citas nessas relações retóricas.

A ordem de execução das operações de processamento textual foi definida pelos integrantes do pro-

jeto PorSimples e é apresentada a seguir:

1. Sumarização

2. Simplificação

3. Explicitação

Além de analfabetos funcionais, outros grupos de usuários podem ser beneficiados por essas

operações, como por exemplo:

• Usuários com afasia

• Usuários isléxicos

• Usuários com mal de Alzheimer

• Idosos

• Surdos

• Usuários aprendendo uma lı́ngua estrangeira

• Crianças

A operação de Explicitação, especificamente, requer nı́veis de interação avançados com a aplicação

para apresentar as informações associadas as entidades mencionadas nos textos. Esses elevados nı́veis de

interação podem atrapalhar determinados usuários, visto que a interface disponibilizaria de um elevado
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número de marcações de entidades presentes nos textos (usuários analfabetos computacionais possuem

dificuldade em lidar com um alto número de componentes na interface). Dessa forma, essa operação

(Explicitação) será aplicada apenas para contextos de aprendizagem e educação do Facilita.

2.3.2 Caracterı́sticas do desenvolvimento

Para que o Facilita realize esse auxı́lio a leitura, devem ser realizados os seguintes passos, durante uma

interação do usuário com a aplicação:

1. O usuário deve acessar um site ou determinada aplicação web.

2. O usuário deve ativar o recurso de facilitação de conteúdo, pelo navegador ou pelo próprio site ou

aplicação web.

3. O Facilita deve apresentar as informações presentes no site ou aplicação web acessados, inicial-

mente, com o conteúdo textual facilitado, mais facilmente compreendido por analfabetos funcio-

nais.

O esquema dessa interação pode ser visualizado na Figura 23.

Conforme também ilustrado na figura (Figura 23), o desenvolvimento da aplicação Facilita pode ser

dividido em duas camadas:

1. Processamento interno da aplicação: arquitetura de processamento distribuı́do que realiza as

operações de simplificação textual em lado servidor da aplicação Facilita.

2. Interface com o usuário da aplicação: interação inicial com o usuário (ativação do recurso de

facilitação) e apresentação do conteúdo textual após as devidas operações de simplificação textual.

Processamento interno da aplicação

A camada de Processamento interno da aplicação é responsável, essencialmente, pela execução

das operações de processamento textual no lado servidor do Facilita, conforme ilustrado na Figura 23.

Essas operações podem ser separadas em três módulos de processamento de lı́ngua natural distintos,

conforme apresentado anteriormente:

1. Sumarização

2. Simplificação
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Figura 12: Aplicação Facilita - Os usuários podem acionar um auxı́lio que indique a obtenção daquele
conteúdo facilitado.
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Figura 13: Seqüência das operações de simplificação para geração do arquivo XML, que será transfor-
mado em Conteúdo facilitado.

3. Explicitação

A execução em série das operações de Sumarização, Simplificação e Explicitação, nessa ordem,

deve gerar como saı́da um arquivo texto em linguagem XML (Extensible Markup Language), que contém

o conteúdo textual simplificado, sumarizado, e com marcações das entidades mencionadas do texto. Esse

arquivo será transformado em Conteúdo facilitado para apresentação, na camada de Interface com o

usuário. Essas operações foram esquematizadas na Figura 13.

Para viabilizar a disponibilização do Conteúdo Facilitado ao usuário, há necessidade de que sejam

efetuadas as operações de simplificação em seqüência (Sumarização, Simplificação e Explicitação) na

camada de processamento interno da aplicação.

Cada uma dessas operações deve ser disponibilizada na forma de componentes de software dis-

tribuı́dos, visto que podem ser reutizadas em outras aplicações. Como por exemplo: a operação de

Simplificação também será utilizada na aplicação Simplifica, que também está vinculada ao projeto

PorSimples.

Para garantir a interoperabilidade entre esses componentes, torna-se necessária a definição de um

middleware a ser utilizado na comunicação entre as componentes. Middleware é uma camada de software

distribuı́da que se situa sobre o sistema operacional de rede, abaixo da camada de aplicação abstraindo

a heterogeneidade do ambiente que está por baixo. Isto provê um ambiente distribuı́do integrado cujo
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objetivo é simplificar a tarefa de programar e administrar aplicações distribuı́das [Mahmoud, 2004].

Dessa forma, foi determinada a implementação das operações como serviços web. Serviços web são

aplicações desenvolvidas com o propósito geral de expor serviços (operações) para clientes interessados.

Estes clientes são geralmente processos autônomos sem interface de usuário, assim como clientes desktop

e scripts de servidores web [Mahemoff, 2006]. Esses serviços, comumente, utilizam o HTTP (Hypertext

Transport Protocol) como protolo de comunicação e possuem interfaces de acesso bem definidas.

Dentre as formas de mensagens utilizadas na implementação de serviços web, foi selecionada a

passagem de mensagens em formato texto plano (plain text messages), com passagem de parâmetros

pelo método POST do HTTP. Os serviços de Sumarização e Simplificação apresentam apenas texto

como respostas (não estruturas de dados). Considerando esse tipo de saı́da (formato texto), não existe

a necessidade de utilização ou implementação de stubs ou parsers XML para efetuar a conversão dos

dados.

Para o serviço de Explicitação, especificamente, será utilizado o mesmo protocolo de comunicação

(método POST do HTTP), no entanto serão utilizadas mensagens em formato XML, pelo fato de esse

ser o formato de sua saı́da (procedimento de explicitação tem como resultado um arquivo XML).

É importante destacar que, para que seja gerado o Conteúdo Facilitado proposto pela aplicação, são

necessárias execuções de todos os serviços mencionados (Sumarização, Simplificação e Explicitação).

Esses serviços, podem inclusive ser disponibilizados em diferentes domı́nios de acesso na web. No en-

tanto, considerando as tecnologias que compõem o navegador (browser), não é permitido que scripts em

lado cliente (EcmaScript ou Flash) realizem requisições remotas a diferentes domı́nios em uma mesma

aplicação. Dessa forma, faz-se necessária a implementação do padrão de projeto AJAX Cross-Domain

Proxy [Mahemoff, 2006]. Esse padrão de projeto especı́fica a elaboração de um serviço que atue como

um proxy aos serviços de diferentes domı́nios necessários para o desempenho de determinada tarefa.

Para o caso do Facilita, esse serviço proxy executaria as seguintes atividades, em uma interação:

1. Receber os parâmetros do serviço de Sumarização da aplicação cliente (navegador).

2. Executar requisições remotas aos serviços de Sumarização, Simplificação e Explicitação, reali-

zando uma composição de serviços [McGovern et al., 2003], uma vez que o servidor não possui a

mesma limitação, quanto ao número de requisições realizadas a diferentes domı́nios, presente no

navegador.

3. Receber o arquivo XML referente a resposta do último serviço a ser executado em seqüência
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Figura 14: Composição dos serviços em diferentes domı́nios no Facilita.

(Explicitação).

4. Efetuar a transformação do arquivo XML em HTML, para sua apresentação no navegador.

Essa forma de composição de serviços foi esquematizada na Figura 14.

Interface com o usuário da aplicação

A camada de Interface com o usuário da aplicação Facilita envolve, especificamente, duas atividades

a serem realizadas pelo usuário:

1. Ativação do recurso Facilita.

2. Apresentação conteúdo textual facilitado.

Usuários com baixo nı́vel de alfabetização, como os analfabetos funcionais, freqüentemente, apre-

sentam também a caracterı́sticas de analfabetismo computacional. Dadas essas caracterı́sticas, torna-se

essencial a conformidade da aplicação web sendo desenvolvida com diretrizes de acessibilidade desti-

nada a esses usuários, juntamente com a utilização dos princı́pios de design descritos na Atividade 1,

para garantir que a funcionalidade de auxı́lio a leitura seja reconhecida e o conteúdo textual facilitado,

compreendido.

Algumas das recomendações encontradas nas diretrizes de acessibilidade e princı́pios de design di-

rigidos a esses usuários podem ser difı́ceis de aplicar no contexto do Facilita. Como por exemplo: a
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disponibilização de ilustrações, fotos ou sı́mbolos que ajudem a explicar idéias, eventos e processos

[W3C, 2008b] [Blake, 2002]. Dessa forma, como o Facilita realiza a geração automática de conteúdo

a partir de sites e aplicações web, torna-se difı́cil a recuperação de imagens realmente significativas a

compreensão dos textos.

A utilização de mı́dias alternativas ao texto, como narração do conteúdo textual da aplicação, também

ainda é um pouco restrita, devido a limitações tecnológicas impostas pela plataforma web. Embora

versões narradas do conteúdo possam ser oferecidas por meio da utilização de tecnologias como Applets

para conteúdos estáticos; o reconhecimento, narração ou a sı́ntese de conteúdos dinâmicos na web ainda

são muito restritos. Tecnologias de desenvolvimento de aplicações multimodais, como o XHTML+Voice

[Axelsson et al., 2004], já abordam esse problema, mas sua utilização é limitada a determinados navega-

dores, e o XHTML+Voice, especificamente, é disponı́vel apenas para o inglês.

Dessa forma, a determinação entre os as recomendações de acessibilidade e princı́pios de design que

sejam aplicáveis ao contexto do Facilita também devem ser abordadas durante seu desenvolvimento.

Por fim, é importante destacar a necessidade de que o Facilita esteja em conformidade com as dire-

trizes de acessibilidade (WCAG). Dada sua caracterı́stica de aplicação web, o Facilita pode ser inclusive

utilizado por outras tecnologias assistivas para disponibilizar sua funcionalidade a grupos de usuários

que apresentem, além da caracterı́stica de dificuldade de leitura, outras necessidades especiais, como:

deficiência visual, movimentação limitada, perda de audição, entre outras.
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2.4 Determinação das interfaces do Facilita

Em um primeiro momento do design da interface do Facilita, foram realizadas reuniões com os membros

do projeto PorSimples para definir um modelo de interação da aplicação com o usuário.

Para melhor compreender os problemas relacionados a utilização desses modelos por usuários com

baixo nı́vel de alfabetização e, possivelmente, analfabetos computacionais foram elaboradas alternativas

de mockups da interface (representações de interfaces). Para cada um desses mockups foram detalhadas

vantagens relacionadas as metáforas de utilização, modelo conceitual, familiaridade, simplicidade de

interação entre outras. Também foram especificadas limitações referentes aos nı́veis de acessibilidade de

cada uma das representações de interface.

Esses mockups representam alternativas que devem ser consideradas para o projeto do Facilita e são

descritos a seguir:

1. Metáfora de um rádio: inserção de conteúdo textual em um campo de texto na aplicação Facilita

e, seguindo a metáfora de um rádio (controles de volume e sintonização de freqüências), informar

os nı́veis de aplicação das operações de Sumarização, Simplificação e Explicitação, por meio

de botões inseridos na interface, para que seja efetuada a facilitação do conteúdo com diferentes

possibilidades de gradação.

Deve-se observar que esse tipo de interface requer a seleção de textos disponı́veis em outros sites

pelo processo de copiar e colar (copy e paste). A utilização desse método pode ser dada como

complexa, visto que o foco desse sistema são usuários com baixo nı́vel de alfabetização (anal-

fabetos funcionais), que comumente também são analfabetos computacionais (possuem nı́veis de

conhecimento sobre sistemas computacionais bem limitados).

Outro detalhe a ser destacado é o fato de que os botões que regulam as operações de Sumarização,

Simplificação e Explicitação também requerem um determinado nı́vel de habilidade ou familia-

ridade computacional para que sejam efetuadas interações com eles.

Esse mockup é ilustrado na Figura 15.

2. Sistema de busca: com um funcionamento semelhante à aplicação web Google Translate21. Deve

ser passada uma URL (Uniform Resource Locator) indicando o site ou aplicação web que possui

o conteúdo textual a ser facilitado para a leitura.
21http://www.translate.google.com/
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Figura 15: Mockup do Facilita - seguindo a metáfora de um rádio.

Essa abordagem apresenta duas limitações que podem ser identificadas como sendo uma tec-

nológica e uma de interação com o usuário.

A limitação tecnológica observada diz respeito à transformação de todo o conteúdo textual da

página apontada para o conteúdo facilitado. As páginas são compostas por múltiplos componentes

como: barras de navegação, lista de links, links patrocinados, entre outros. Mas, para que sejam

efetuadas as operações de simplificação, faz-se necessária a extração das marcações HTML da

página. Dessa forma, após as operações de simplificação, essas marcações seriam perdidas em

meio ao conteúdo facilitado, podendo até mesmo dificultar a leitura.

Já a limitação quanto à interação com o usuário, refere-se ao fato de que analfabetos computacio-

nais, dificilmente, estariam familiarizados com o conceito de endereço de páginas (URL’s). O que

tornaria difı́cil sua atribuição no campo de busca dessa interface.

O mockup proposto, considerando um Sistema de busca, é ilustrado na Figura 16.

3. Inserção do Facilita nos sites: considerando o método utilizado pelo sistema Google Adsense22,

a aplicação do Facilita poderia ser uma funcionalidade inserida nos próprios sites que desejam

tornar seu conteúdo mais acessı́vel aos indivı́duos com baixo grau de alfabetização.

No entanto, seria necessária a implementação ou inserção de trechos de código nos sites e
22https://www.google.com/adsense/
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Figura 16: Mockup do Facilita - seguindo semelhanças com sistemas de busca.

aplicações web, por parte dos desenvolvedores web ou web designers, para que seu conteúdo

fosse passı́vel de envio e transformação pelo Facilita. Dessa forma, a aplicação das operações de

simplificação seria possı́vel apenas aos sites que disponibilizassem essa funcionalidade.

A extração do conteúdo textual dos sites poderia ser efetuada por meio da indicação do elemento

HTML da página que contém os textos a passarem pelas operações de processamento textual,

apresentando, novamente, a necessidade de implementação do recurso pelo autor do site, mas com

a vantagem de simplificar a interação com o usuário, que não precisaria decidir ou selecionar qual

trecho deseja que passe pelas transformações em conteúdo facilitado. Esse mockup é apresentado

na Figura 17.

4. Plugin do navegador: foi também desenvolvido um mockup que realiza a facilitação de conteúdo

de um site ou aplicação web por meio de um plugin de um navegador.

A integração da funcionalidade tornaria mais simples a interação com o usuário na ativação do

Facilita. Conforme destacado, anteriormente, a simplicidade de interação é essencial visto que os

usuários possuem pouca familiaridade no uso de computadores.

Uma das limitações dessa funcionalidade diz respeito ao fato de que os plugins são desenvolvidos

diferentemente entre os navegadores, mesmo os implementados utilizando somente a linguagem

Javascript. Dessa forma, seriam necessárias múltiplas implementações da aplicação Facilita, pos-

sivelmente, uma para cada navegador.
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Figura 17: Mockup do Facilita por meio da inserção do Facilita nos sites.

Figura 18: Mockup - Plugin de navegador.

Assim como os mockups de Metáfora de rádio e Sistema de busca, essa abordagem apresenta

as limitações relacionadas à extração do conteúdo do site que será passado pelas operações de

simplificação. A Figura 18 apresenta o mockup do Facilita desenvolvido como um plugin de nave-

gador..

O mockup que envolve o desenvolvimento de um plugin de navegador tem sido identificado como

uma das melhores abordagens, visto sua apresentação constante ao usuário independentemente do site

que esteja sendo acessado, por ser integrado ao navegador.

No entanto, com relação as questões de acessibilidade das tecnologias necessárias para o desenvolvi-

mento dos mockups, deve ser destacado que o plugin de navegador tem como requisito a implementação

de Javascript pelos navegadores utilizados pelos usuários. Uma vez que, para que se realize a captura do

conteúdo textual do site que estiver sendo acessado, faz-se necessária a implementação de funcionalida-

des no lado cliente da aplicação, por meio de Javascript ou outras linguagens de processamento local no

navegador.
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Os demais mockups, de 1 a 3, possuem poucas implicações de acessibilidade, desde que sejam imple-

mentadas utilizando apenas tecnologias elementares como HTML e CSS, sem a utilização de funciona-

lidades do lado cliente. O mockup 1, ainda, possui a liberdade de atuar como auxı́lio a disponibilização

de conteúdo acessı́vel a textos apresentados em aplicações fora do contexto da web. Textos de qual-

quer fonte podem ser inseridos manualmente (por meio da digitação) para passarem pelas operações de

processamento textual.

É importante destacar que não é necessária a definição de uma única interface de acesso ao serviço

disponibilizado pelo Facilita. A funcionalidade de disponibilização do conteúdo Facilitado pode ser re-

aproveitada por interfaces de entrada distintas. Dessa forma podem ser utilizadas diferentes formas de

interação inicial com a aplicação, implementando duas ou mais interfaces. Como por exemplo: imple-

mentar uma interface que considere as caracterı́sticas de facilidade de uso apresentada no mockup 1 e

uma que tenha acesso garantido independentemente do navegador sendo utilizado, como apresentado no

mockup 2.

Considerando isso, a princı́pio, o projeto definiu o desenvolvimento de duas dessas representações

de interface:

• Mockup 4 - Plugin do Navegador: como forma de disponibilizar a vantagem de sempre estar

disponı́vel ao usuário possibilitada por essa interface. No entanto, com a necessidade de seleção

do conteúdo textual a ser passado as operações de processamento textual por parte do usuário, até

que uma melhor abordagem seja encontrada.

• Mockup 3 - Inserção do Facilita nos sites: para possibilitar o acesso a funcionalidade por in-

divı́duos utilizando navegadores sem a funcionalidade de Javascript. Esse Mockup, inclusive, pos-

sui uma interação simplificada com relação a seleção do conteúdo textual que deve passar pelas

operações de processamento textual do Facilita. Essa informação deve ser passada como parâmetro

pelo desenvolvedor do site em que o Facilita (Mockup 3) está sendo inserido.

O Esquema das interações dos Mockups 4 e 3 podem ser visualizados nas figuras 19 e 20, respecti-

vamente.
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Figura 19: Mockup 4 - Esquema de interações.

Figura 20: Mockup 3 - Esquema de interações.
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2.5 Desenvolvimento de protótipo do Facilita

Durante o perı́odo referente a este Relatório, foi desenvolvido um protótipo funcional do Mockup 4,

descrito na atividade anterior (Atividade 4, Seção 2.4).

O Facilita, conforme descrito anteriormente, é uma aplicação web que deve atuar como uma tec-

nologia assistiva a usuários analfabetos funcionais. Para essa finalidade, o Facilita deve realizar a

transformação automática de textos escritos em português disponı́veis na web para textos escritos com

linguagem simplificada (Simplificação), com diminuı́das dimensões (Sumarização) e com a explicitação

das informações mencionadas (Explicitação, apenas para o contexto educacional da aplicação).

É importante destacar novamente que o Facilita deve possuir interações de uso o mais simplificadas

possı́veis para os usuários. Visto que indivı́duos com baixo nı́vel de alfabetização (analfabetos funci-

onais), muitas vezes também são classificados como analfabetos computacionais e, portanto, possuem

poucos conhecimento e experiência na utilização de aplicações.

Esta Atividade está dividida nas seguintes seções: apresentação do protótipo do Facilita (Seção

2.5.1); e requisitos tecnológicos, bem como as tecnologias utilizadas no seu desenvolvimento (Seção

2.5.2).

2.5.1 Apresentação do protótipo

O protótipo em desenvolvimento encontra-se disponı́vel na seguinte URL:

http://vinho.intermidia.icmc.usp.br:3000.

O Facilita foi implementado com duas versões para usos distintos:

• Auxı́lio a leitura para o público em geral.

• Auxı́lio a aprendizagem do português.

O protótipo, atualmente, encontra-se funcional para os navegadores Firefox e Opera.

Para instalar o protótipo em um navegador, devem ser efetuados os seguintes passos:

1. Acessar a URL em que o protótipo é disponibilizado (http://vinho.intermidia.icmc.usp.br:3000).

2. “Arrastar” o link do Facilita para a barra de favoritos do seu navegador, conforme ilustrado na

Figura 21.
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Figura 21: Arrastar o link do Facilita para a barra de favoritos do seu navegador.

Figura 22: Acesso a um site ou aplicação web.

Esse método de instalação é válido para ambos os navegadores e ambas as versões do Facilita (Versão

para o público em geral e para aprendizagem do português, descritos anteriormente).

Em uma utilização do Facilita, são esperadas as seguintes interações com o usuário, para se realizar

a ativação do recurso de auxı́lio a leitura:

1. Acesso a um site ou uma aplicação web com conteúdos textuais, como no exemplo apresentado na

Figura 22.

2. Seleção do conteúdo textual disponı́vel no site ou aplicação web que se deseja o auxı́lio a compre-

ensão, conforme destacado na Figura 23.

3. Clique no link do Facilita que foi instalado na barra de favoritos do navegador, conforme destacado

na Figura 24.
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Figura 23: Seleção do conteúdo textual do site ou aplicação web.

Figura 24: Clique no link do Facilita.
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Figura 25: Popup apresentado na janela do navegador.

Figura 26: Elemento link que fecha a Popup do Facilita.

Após o procedimento de ativação do recurso, no protótipo de auxı́lio a leitura para o público em

geral, deve aparecer um componente de interface do tipo Popup no meio da janela do navegador, como

no exemplo de execução do Facilita apresentado na Figura 25. Dentro desse componente, é apresentada

uma mensagem de espera (“Aguarde”) até que todas as operações de processamento textual tenham sido

efetuadas. Nesse exemplo o componente Popup é destacado com um quadrado vermelho o envolvendo.

É importante destacar, para esse mesmo exemplo, a presença do link “Voltar ao site” marcado em

vermelho na Figura 26. Esse link, quando clicado, fecha o Popup do Facilita, retornando a visualização

e funcionalidade ao site ou aplicação web que havia sido acessado anteriormente.

Após o tempo de execução das operações de processamento textual, é apresentada a tela principal do

Facilita com o conteúdo textual em formato Facilitado. Essa tela pode ser visualizada na Figura 27

Na tela principal do Facilita, podem ser observados os seguintes componetes de interface:
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Figura 27: Elemento link que fecha a Popup do Facilita.

Figura 28: Cabeçalho da aplicação.

• Cabeçalho da aplicação com o sı́mbolo do projeto e nome da aplicação Facilita (destacado na

Figura 28).

• Menu para alteração do tamanho das letras (destacado na Figura 29).

• Elemento header com o nome da página que teve seu conteúdo Facilitado (destacado na Figura

30).

• Conteúdo textual em formato Facilitado, após a execução das operações de Simplificação e

Sumarização (destacado na Figura 31).

Para a versão do Facilita destinada ao auxı́lio a aprendizagem de português, o processo de ativação

deve ocorrer da mesma forma detalhada anteriormente: acesso a uma página ou aplicação web, seleção

do conteúdo textual que se deseja Facilitar e clicar o link do Facilita Educativo instalado no navegador.
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Figura 29: Menu para alteração do tamanho das letras.

Figura 30: Header com o nome da página que teve seu conteúdo Facilitado.

Figura 31: Conteúdo textual Facilitado na aplicação.
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Figura 32: Menu e link para ativação do recurso de Explicitação.

Figura 33: Entidade nomeada marcada no Facilita Educativo.

Após o procedimento de ativação, o navegador deve ser redirecionado para a página principal da Fa-

cilita Educativo. Os componentes de interface disponı́veis nessa página devem ser os mesmos presentes

no Facilita destinado ao público geral, no entanto deve ser apresentada um menu adicional, que possibi-

lita a ativação do recurso de processamento textual de explicitação. Esse menu e o link de ativação da

Explicitação podem ser observados na Figura 32.

Uma vez ativado o recurso de Explicitação do Facilita Educativo, devem ser apresentadas marcações

sobre as entidades nomeadas (destacado na Figura 33) e verbos (destacado na Figura 34) disponı́veis no

texto.

Ainda, relacionadas a esse recurso (Explicitação) são disponibilizadas duas funcionalidades:

• Dada a passagem do mouse sobre a entidade nomeada marcada é apresentada uma informação

adional referente a ela, conforme ilustrado na Figura 35.
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Figura 34: Verbo marcado no Facilita Educativo.

Figura 35: Informação adicional referente a entidade nomeada.
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Figura 36: Popup de visualização do verbo e seus argumentos

Figura 37: Seleção da visualização do complemento verbal no Popup de visualização do verbo e seus
argumentos.

• Dado o clique em um dos verbos marcados na interface é apresentado um novo componente Popup

que possibilita a visualização dos verbos e seus argumentos, conforme ilustrados nas Figuras 36 e

37.

Embora ambos os protótipos do Facilita estejam funcionais, ainda não disponibilizam todas as

funcionalidades previstas pelo projeto. Dentre as operações de processamento textual (Simplificação,

Sumarização e Explicitação), apenas a operação de Simplificação textual Forte (diferentes nı́veis de

aplicação da operação de Simplificação, conforme apresentado na Atividade 3, descrita na Seção 2.3)

está sendo realizada automaticamente sobre os textos. Ainda falta o desenvolvimento das operações de

Sumarização e Explicitação automática de textos.

A visualização das operações de Explicitação que é apresentada no Facilita Educativo é apresentada
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apenas para um texto exemplo, sem sua atribuição dinâmica. Falta também um esquema de visualização

para a terceira operação de Explicitação, que realiza a marcação das relações retóricas do texto, e não

encontra-se presente no protótipo.

2.5.2 Requisitos tecnológicos

Para o desenvolvimento do lado servidor da aplicação Facilita foi utilizado o framework Ruby on Rails23.

É importante destacar no entanto, que os detalhes de implementação do lado servidor da aplicação Fa-

cilita são relativamente simples, visto que as operações de processamento textual são executadas remo-

tamente, em ambiente distribuı́do e são de responsabilidade de outros membros do projeto PorSimples,

conforme listado a seguir:

• Sumarização: Vinı́cius Rodrigues de Uzêda (bolsista FAPESP de Iniciação Cientı́fica).

• Simplificação: Caroline Gasperin (bolsista FAPESP de pós-doutorado), Erick Galani Maziero

(bolsista FAPESP de Iniciação Cientı́fica) e Arnaldo Candido Jr (aluno de doutorado).

• Explicitação: Marcelo Adriano Amâncio (bolsista FAPESP de mestrado) e Erick Galani Maziero

(bolsista FAPESP de Iniciação Cientı́fica).

Nesse contexto, as tarefas implementadas no lado servidor da aplicação podem ser resumidas em:

1. Controle sobre as chamadas HTTP (Hypertext Transport Protocol) executadas no lado cliente da

aplicação, realizando a comunicação indireta do lado cliente com as operações de processamento

textual, conforme o padrão de projeto Cross-Domain Proxy [Mahemoff, 2006], mencionado na

Atividade 3.

2. Renderização da tela principal dos dois protótipos: HTML, CSS e Javascript.

3. Chamadas aos procedimentos remotos de processamento textual.

O desenvolvimento do padrão de projeto Cross-Domain Proxy e chamadas aos procedimentos remo-

tos de processamento textual foram realizados de acordo com o que foi descrito na Atividade 3, Seção

2.3.

Considerando a tela principal da aplicação, para realizar as tarefas de controle da apresentação do

conteúdo em lado cliente da aplicação, foram utilizados diferentes toolkits Javascript para cada um dos

protótipos desenvolvidos:
23http://www.rubyonrails.pro.br/
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• Auxı́lio a leitura do público em geral: utilizada a biblioteca JQuery24. JQuery permite um de-

senvolvimento simplificado de aplicações que implementem consultas na árvore DOM da página,

controle sobre eventos, animações e interações AJAX.

Esse protótipo realiza interações AJAX com o servidor para fazer a apresentação do Conteúdo

Facilitado. Deve ser observado que a realização das operações de processamento textual possuem

um tempo de término de processamento inferior ao tempo de carregamento da página da aplicação.

Caso a aplicação não fizesse uso de interações AJAX para receber o Conteúdo Facilitado, enquanto

todas as operações de processamento textual não fossem terminadas, a página não seria carregada

no navegador, sendo apresentada uma tela em branco, sem informações adicionais ao usuário,

até que as operações fossem terminadas. Esse tempo depende da quantidade de texto submetida as

operações, mas deve levar em torno de 3 segundos para textos pequenos, com apenas um parágrafo

escrito. Por essa razão a realização dessas operações agora é mediada pelas interações AJAX. Com

as interações AJAX torna-se possı́vel oferecer uma apresentação ao usuário, fornecendo feedback

a respeito das operações sendo executadas em lado servidor.

Também foi desenvolvido em Javascript uma forma de se realizar alterações nos tamanhos das

letras utilizadas na apresentação. Essa funcionalidade implementa consultas a árvore DOM da

página alterando seus atributos referentes da letra.

Diversas bibliotecas Javascript permitem o desenvolvimento de interações AJAX e consultas a

árvore DOM de uma página. No entanto dois motivos justificaram o uso da biblioteca JQuery: o

código fonte da biblioteca é relativamente leve (19 KB de arquivos Javascript) e o fato de imple-

mentar operações que funcionem em diferentes navegadores.

• Auxı́lio a aprendizegem do português: diferentemente do protótipo anterior, para realizar o

auxı́lio a aprendizagem do português foi utilizado a biblioteca Dojo25. O Dojo é uma biblioteca

robusta que possui quase 6 MB de arquivos de código fonte. No entanto, ao cliente são envia-

dos apenas os arquivos necessários, por meio de um padrão de desenvolvimento AJAX conhecido

como On-Demand Javascript. Conforme tornam-se necessárias funcionalidades Javascript é ve-

rificada a sua disponibilidade no cliente. Caso o cliente não as possua, então é realizada uma

chamada assı́ncrona ao servidor para baixá-las dinamicamente.

Um dos requisitos de implementação da operação de Explicitação, realizada apenas no protótipo
24http://jquery.com/
25http://www.dojotoolkit.org/
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de auxı́lio a aprendizagem, era a apresentação de informações adicionais relacionadas as entidades

mencionadas nos textos. Para disponibilizar essas mensagens foi prevista a utilização de com-

ponentes de interfaces como tooltips e dialogs implementados com Javascript. Dessa forma foi

escolhido a biblioteca Dojo de Javascript. O Dojo disponibiliza de uma série de widgets reapro-

veitáveis. Uma das formas de se utilizá-las é por meio da atribuição de atributos aos elementos

HTML da página. O Dojo então realiza um parser no HTML da página buscando esses atributos

e substituindo os elementos que os contém pelas respectivas widgets declaradas. É importante

destacar, que embora mais pesada considerando o processamento de Javascript da aplicação, essa

abordagem mantém o código Javascript limpo, livre de detalhes referentes a apresentação de com-

ponentes de interface.

O protótipo Facilita foi desenvolvido em plataforma web. No entanto, diferentemente das aplicações

web comuns, sua ativação é realizada a partir de outros sites e aplicações web com a captura de parte

de seus respectivos conteúdos. Esses conteúdos são então passados como parâmetros as operações de

processamento textual, que são executadas remotamente.

Essa captura é realizada por meio da seleção do conteúdo que se deseja Facilitar, em qualquer página

se esteja sendo acessada, e em seguida clicar no link do projeto (link ”Facilita”) instalado na barra de

favoritos do navegador na ocasião de instalação da aplicação.

Esse recurso faz uso do link do Facilita inserido na barra de ferramentas para realizar a inserção de

códigos Javascript na página que estiver sendo acessada no momento. Esse Javascript então captura os

seguintes atributos da página:

• Texto Selecionado

• URL da página

• Tı́tulo da página

Em seguida, para o protótipo destinado a auxı́lio a leitura do público em geral, é criado um ele-

mento Popup sobre a página sendo acessada, por meio da API DOM do Javascript. Dentro dessa Popup

é inserido um elemento iframe que realiza uma requisição GET do HTTP com os atributos capturados

a aplicação web Facilita. Por fim, é apresentada a tela principal do Facilita destinado ao público geral

dentro do iframe inserido. O iframe, diferentemente do objeto XMLHTTPRequest responsável por cha-

madas assı́ncronas, não possuı́ a restrição de enviar requisições apenas ao mesmo domı́nio da página
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Figura 38: Esquema da limitação do XMLHTTPRequest sobre restrição de domı́nios.

sendo acessada. Dessa forma, de qualquer página sendo acessada (por exemplo a o portal da UOL26),

é possı́vel realizar a requisição por dados e renderização de páginas disponı́veis em outros domı́nios,

como é o caso do Facilita. A utilização do elemento iframe para realizar esse tipo de tarefa é reconhecido

como o padrão de projeto AJAX chamado IFrame Call [Mahemoff, 2006]. Essa limitação aplicada ao

objeto XMLHTTPRequest e o Padrão de projeto IFrame Call foram esquematizados nas Figuras 38 e

39, respectivamente.

É importante destacar que a utilização da componente de interface popup foi utilizada como uma

forma de manter informações contextuais relacionadas ao site ou aplicação web sobre o qual foi aplicada

a Facilitação do conteúdo. Ao mesmo tempo em que é apresentado o conteúdo Facilitado dentro do

elemento Popup, pode ser observado, ao fundo, o site ou aplicação web que estava sendo acessado

anteriormente.

Essa abordagem implica em determinadas limitações para a aplicação do Facilita:

1. Necessidade de implementação das funcionalidades Javascript pelo Navegador.

2. Não funcionalidade dos elementos links inseridos dentro do iframe, visto que esses elementos
26http://www.uol.com.br
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Figura 39: Esquema de funcionamento do padrão de projeto AJAX IFrame Call.

realizariam a renderização de suas respectivas páginas dentro do próprio iframe, dentro de um

campo de visão limitado pela componente visual de popup.

Para o protótipo destinado à aprendizagem do português, essa interação é simplificada a um redi-

recionamento da página à aplicação Facilita do projeto. Nesse redirecionamento são passados, como

requisição GET do HTTP, os atributos capturados. Em seguida é renderizada a tela principal do Facilita

Educativo. Esse redirecionamento é realizado visto o número significativamente maior de funcionalida-

des do Facilita Educativo em comparação ao Facilita de auxı́lio a leitura. O Facilita Educativo possuı́

menus adicionais e implementa as operações de Explicitação que exigem um maior campo de visão, e

um melhor aproveitamento do espaço disponı́vel na página.

Essa abordagem de redirecionamento da página possui a mesma limitação de acordo com a ne-

cessidade de implementação de Javascript pelo Navegador, mas os elementos links disponibilizados na

aplicação são funcionais, visto que a página não possuı́ campo de visão limitado, por não utilizar o

componente de interface popup.
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3 Próximas atividades

As próximas atividades a serem realizadas neste projeto de mestrado são descritas a seguir:

1. Avaliação da Interface Inicial: o Facilita ter o design da sua interface realizado por meio do mo-

delo evolucionário. Nesse modelo são estabelecidas múltiplas interações de avaliação da interface

e re-design considerando as observações realizadas durante as avaliações. Devem ser efetuadas

avaliações de usabilidade (Think Aloud e testes de usabilidade) e acessibilidade (avaliação de con-

formidade com a WCAG). A interface inicial do protótipo seguindo o Mockup 4 já está disponı́vel

e pronta para avaliações. Dessa forma, devem ser realizadas as devidas interações de planejamento

e execução de avaliações dessa interface.

2. Protótipo do Facilita seguindo Mockup 3: conforme apresentado anteriormente, um dos pro-

blemas relacionados ao desenvolvimento do Mockup seguindo a metáfora de um plugin de nave-

gador é a extração das informações textuais presentes na página. A seleção do conteúdo textual

com o mouse pode implicar em uma barreira de acessibilidade a usuários com baixo nı́vel de

alfabetização, visto que esses usuários, para grande parte dos casos, também são analfabetos com-

putacionais. Considerando isso deve ser desenvolvido no projeto um protótipo de acordo com a

abordagem desenvolvida no Mockup 3, em que os desenvolvedores de sites e aplicações web inse-

rem trechos do código do Facilita em suas páginas e indicam o conteúdo textual da aplicação que

deve ser utilizado como parâmetro para as operações de processamento textual. Isso diminuiria o

nı́vel de habilidade e conhecimento computacional necessário para utilizar o Facilita, visto que os

usuários não mais precisariam realizar a seleção do conteúdo textual manualmente.
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4 Considerações Finais

A acessibilidade na web é um tema de estudo que tem por finalidade a universalização dos meios de

acesso a informação, independentemente das necessidades especiais que possam ser apresentadas pelas

pessoas. Esta pesquisa é parte de um projeto maior, o PorSimples, financiado pela FAPESP27 em parceria

com a MSR (Microsoft research28).

Neste contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma tecnologia assistiva, destinada a

usuários com dificuldade de leitura de conteúdos textuais em português que possam ser disponı́veis em

sites e aplicações web. Essa tecnologia assistiva deve gerar, automaticamente, um conteúdo textual mais

acessı́vel aos usuários foco do trabalho.

Para realizar esse objetivo devem ser utilizados recursos de processamento de lı́ngua natural

(operações de simplificação textual), design universal de aplicações web (WCAG) e abordagens cen-

tradas em usuários para a elaboração dessa tecnologia assistiva de acordo com as capacidades e necessi-

dades do usuário foco deste estudo.

No perı́odo que compreende o relatório (Outubro de 2008 até Abril de 2009) foram realizadas re-

visões da literatura (Revisão Sistemática e Revisão da literatura com tema em acessibilidade na web)

com o objetivo de se identificar os pontos de inserção da pesquisa no tema de acessibilidade na web e

trabalhos relacionados ao desenvolvimento de aplicações computacionais a indivı́duos com baixo nı́vel

de alfabetização. Dos estudos encontrados devem ser utilizadas as mesmas abordagens (metodologias e

princı́pios de design) que se provaram eficazes para esses indivı́duos.

Também foi dado inı́cio no desenvolvimento do Facilita (Mockups de interface e Protótipos funci-

onais da aplicação). Agora devem ser realizadas as etapas de avaliação do protótipo desenvolvido para

levantamento de novos requisitos a uma nova fase de design da aplicação.

27http://www.fapesp.br/
28http://research.microsoft.com/
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