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RESUMO 
 
 

ACESSIBILIDADE EM DOCUMENTOS DIGITAIS: UMA POSSIBILIDADE DE 
DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃO E O CONHECIMENTO NA UNIPAMPA 

 

AUTORA: Daniele dos Anjos Schmitz 
ORIENTADORA: Profª. Drª. Ana Cláudia Oliveira Pavão 

 
Este estudo, vinculado à linha de pesquisa Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais 
em Rede, do Mestrado Profissional em Tecnologias Educacionais em Rede (MPTER), da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) partiu do seguinte problema: como apoiar os 
servidores, docentes e técnico-administrativos em educação, da Universidade Federal do 
Pampa (Unipampa) no processo de criação de documentos digitais acessíveis? Tendo em 
vista esse questionamento, foram elencados os seguintes objetivos: 1) propor soluções para 
tornar documentos mais acessíveis, proporcionando a democratização da informação e do 
conhecimento; 2) promover acessibilidade na Unipampa por meio de documentos digitais 
acessíveis; 3) adaptar as recomendações de acessibilidade WCAG 2.0 e eMAG 3.1 para o 
desenvolvimento do manual.  Sendo assim, nesta pesquisa foi desenvolvido um manual com 
orientações para a criação de documentos digitais acessíveis nos editores de texto Microsoft 
Word 2010 e LibreOffice Writer. E, para a realização deste estudo, o referencial teórico 
trouxe informações relacionadas à democratização da informação e do conhecimento, 
acessibilidade, tecnologia assistiva, desenho universal, bem como diretrizes e 
recomendações de acessibilidade. A abordagem metodológica para este projeto envolveu 
pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, descritiva e do tipo estudo de caso do 
contexto da investigação. Para o levantamento de dados, utilizou-se um questionário on-line 
para identificar o grau de conhecimento dos servidores quanto à criação de documentos 
digitais acessíveis e à importância de ter um manual de orientações para acessibilidade de 
documentos digitais. Após a análise desses dados, realizou-se uma pesquisa de mercado 
para identificar a existência de manuais que orientam para a acessibilidade de documentos 
digitais. Além disso, foi realizada pesquisa exploratória, com a intenção de identificar 
recursos e funcionalidades que possibilitam a acessibilidade em documentos nos softwares 
editores de texto (Microsoft Word 2010 e LibreOffice Writer); também foram exploradas as 
diretrizes WGAC 2.0 e eMAG 3.1 para a definição das adaptações a conteúdos digitais. Na 
sequência desta pesquisa, desenvolveu-se o produto final desta dissertação, o manual de 
orientações para criação de documentos digitais acessíveis nos editores de texto Microsoft 
Word 2010 e LibreOffice Writer. Após o desenvolvimento do manual, passou-se para a 
etapa de avaliação, na qual os servidores e um consultor cego testaram o manual e 
responderam a um questionário, indicando possíveis melhorias. Então, realizaram-se os 
ajustes conforme as sugestões dadas, e - para finalizar - criou-se um documento baseado 
nas orientações do manual o qual foi enviado aos servidores, alunos e consultores para que 
eles fizessem a validação, respondendo se o documento estava acessível ou não. Os 
resultados apontaram que o manual é uma forma de contribuir com os servidores da 
Unipampa no processo de criação de documentos digitais acessíveis, atingindo-se assim os 
objetivos da pesquisa. Porém, as contribuições do produto desenvolvido neste estudo 
depende muito da vontade e da consciência das pessoas em continuar a criar e a 
disponibilizar documentos mais acessíveis, tornando-os meio de democratização da 
informação e do conhecimento. 

 
Palavras-chave: Democratização da informação e do conhecimento. Acessibilidade em 
documentos digitais. Recomendações de acessibilidade 
 
 
 



 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

ACCESSIBILITY IN DIGITAL DOCUMENTS: A POSSIBILITY TO 
DEMOCRATIZATE INFORMATION AND KNOWLEDGE IN UNIPAMPA 

 
AUTHOR: Daniele dos Anjos Schmitz 

ADVISOR: Ana Cláudia Oliveira Pavão 
 
 
This study is linked to the research line Development of Educational Technologies in 
Network, of the Professional Master's Degree in Educational Technologies in Network of the 
Federal University of Santa Maria, started from the problem: How to support the teachers, 
servers and technical-administrative in education of the Federal University of Pampa 
(Unipampa) in the process of creating accessible digital documents? In view of this 
questioning, the objectives listed were: 1) to propose solutions to make documents more 
accessible, providing democratization of information and knowledge; 2) promote accessibility 
at Unipampa through accessible digital documents; 3) adapt the accessibility 
recommendations WCAG 2.0 and eMAG 3.1 to the evolution of the manual. In this way, this 
research developed a manual with orientations for the creation of accessible digital 
documents in the text editors Microsoft Word 2010 and LibreOffice Writer. Moreover, to 
execute this study, the theoretical reference has brought information related to the 
democratization of information and knowledge, accessibility, assistive technology, universal 
design, as well as guidelines and recommendations for accessibility. The methodological 
approach for this project involved applied research, with a qualitative and descriptive 
approach and in the investigative context the case study was used. For the data collection, 
an online questionnaire was used to identify the degree of knowledge of the servers for the 
creation of digital documents and the importance of having a manual of guidelines for the 
accessibility of digital documents. After analyzing these data, a market research was made to 
identify the existence of manuals that guide the accessibility of digital documents. In addition, 
an exploratory research it was made with the intention of identifying features and 
functionalities that allow accessibility in documents in text editors (Microsoft Word 2010 and 
LibreOffice Writer); the guidelines WGAC 2.0 and eMAG 3.1 were also explored for the 
definition of adaptations to digital contents. Following this research, the final product of this 
dissertation was developed, the Guidelines Manual for creation digital documents accessible 
in the text editors Microsoft Word 2010 and LibreOffice Writer. After the manual was 
developed, the evaluation stage was followed, in which the servers and a blind consultant 
tested the manual and answered a questionnaire indicating possible improvements. Then the 
adjustments were made according to the suggestions given, and a document was created 
based on the guidelines of the manual which was sent to the servers, students and 
consultants for them to do the validation, answering whether the document was accessible or 
not. The results pointed out that the manual is a way to contribute with the servers of the 
Unipampa in the process of creation accessible digital documents. However, the 
contributions of the product developed in this study depend on the will and the conscience of 
the people to continue create and make available more accessible documents, making them 
a means of democratizing information and knowledge. 
 
Keywords: Democratization of information and knowledge. Accessibility in digital 
documents. Accessibility recommendations 
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APRESENTAÇÃO 

Caminho formativo: formação acadêmica e atuação profissional 
  

Para melhor compreensão do interesse pela educação e tecnologia, descrevo 

meu caminho formativo, que envolve formação acadêmica e atuação profissional. 

Entendendo que são indissociáveis, optei por uma redação contínua, apresentando 

as atividades marcantes desenvolvidas nessa trajetória. 

Iniciei minha formação acadêmica no período de 2003-2006, na Licenciatura 

em Pedagogia Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Crianças, Jovens e Adultos, 

pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). Nesse período, tive a 

oportunidade de conhecer algumas reflexões acerca das práticas educativas. Essas 

reflexões me fizeram pensar sobre a postura profissional a ser adotada enquanto 

docente. Então, nas atividades de estágio com crianças, jovens e adultos procurei as 

colocar em prática, estando aberta ao diálogo, partindo da realidade dos estudantes, 

tentando superar os desafios de forma colaborativa. 

Concomitantemente à formação em Pedagogia, iniciei no período de 2003-

2004, o Curso Técnico em Informática pela Escola Agrotécnica Federal de Alegrete 

(EAFA). Esse curso foi fundamental para que eu tivesse experiência como docente 

na área de Informática. Nesse período participei de um projeto denominado “Clique 

Amigo”, em que, durante um semestre, fui professora de informática de servidores 

da EAFA. Nesse processo, fazia atendimento individualizado, partindo dos 

conhecimentos que os servidores/estudantes tinham sobre os softwares, e das 

necessidades e dificuldades enfrentadas diante de suas atividades pessoais e 

profissionais. 

No período de 2005-2015, tive a minha primeira experiência profissional, no 

Senac Alegrete/RS. Nessa instituição de Educação Profissional fui contratada para 

ser Orientadora de Educação Profissional (Docente) da área de informática, mas 

também atuei em outras áreas. Nessa experiência, colaborei com atividades 

desenvolvidas no setor pedagógico e administrativo, acompanhei a prática 

supervisionada dos jovens aprendizes nas empresas da cidade e participei de 

eventos como organizadora e palestrante. Nesse período, minha prática docente foi 

desenvolvida com estudantes de diferentes cursos, tais como: cursos 

personalizados de informática, cursos de aprendizagem comercial, cursos do 
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Pronatec, cursos In Company (formações exclusivas para empresas ou instituições 

públicas). Nesses cursos foram ministradas as seguintes disciplinas: informática, 

windows, word, powerpoint, internet, excel básico, intermediário, avançado e 

dashboard, matemática comercial e financeira, serviços de escritório, técnicas de 

recepção, controle de estoque, comunicação e expressão, formação do preço de 

venda, gestão e língua portuguesa. Nesses processos de ensinar, também era 

aprendente: foram dez anos de muitos aprendizados, desafios e superações. 

No tempo em que atuei no Senac Alegrete/RS, também trabalhei em outras 

quatro instituições de ensino, duas estaduais, uma municipal e uma federal. Dessa 

maneira, conheci as diferentes realidades de instituições públicas e privadas. 

No período de 2007-2014, fui contratada pelo Estado para ser professora de 

informática nos cursos técnicos em Comércio, em Administração e em 

Contabilidade, atuando em duas escolas estaduais de Alegrete/RS. Além da 

informática, ministrei as disciplinas de matemática e comunicação empresarial, além 

de orientações aos trabalhos de conclusão de curso e formação com professores na 

área de tecnologia. 

Enquanto estive atuando no Senac, na Escola Estadual Lauro Dornelles e no 

Colégio Estadual Emílio Zuñeda, fiz diversos cursos de capacitação, cursos técnicos 

e especialização. No período de 2007-2008, cursei a especialização em Gestão 

Escolar pela Universidade de Castelo Branco (UCB/RJ), na modalidade EaD. Nessa 

oportunidade, além de vivenciar a experiência de ser uma estudante na modalidade 

não presencial, aprendi sobre as funções técnico-educacionais de administração, 

coordenação, supervisão e coordenação para desenvolver as atividades, seguindo 

os princípios da gestão democrática. Já no período de 2009-2011, fiz o curso técnico 

em informática na formação de instrutores, pelo IFRS - Campus Bento Gonçalves, 

na modalidade EaD. Com esse curso consegui atualizar meus conhecimentos com 

relação às tecnologias, o que foi muito importante para implementar novos recursos 

e ferramentas na prática docente nas escolas em que estava atuando. Continuando 

na busca por novos conhecimentos, de 2010-2013 cursei o Técnico em 

Contabilidade pelo Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, na modalidade EaD, o 

qual contribuiu para a prática docente no curso técnico em contabilidade do Colégio 

Emílio Zuñeda.  

Em 2013, fui nomeada pelo município de Alegrete para ser Supervisora 

Educacional da E.M.E.B. Princesa Isabel. Nessa função, coordenei as atividades 
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pedagógicas, planejei reuniões, formações com professores, integração da escola 

com a comunidade escolar, verifiquei a real necessidade da integração das 

tecnologias para melhorar os processos administrativos e pedagógicos. Dessa 

forma, implementei diários de classe digitais e métodos administrativos e 

pedagógicos mediados pelas tecnologias. 

No ano de 2014, fui nomeada para ser Assistente em Administração na 

Universidade Federal do Pampa (Unipampa, Campus Alegrete). Para assumir esse 

cargo me exonerei das duas escolas estaduais e da escola municipal, 

permanecendo ainda no Senac. Na Unipampa, surgiram/surgem várias 

oportunidades de atuação. Além das atividades administrativas, ministrei/ministro 

cursos para os servidores na área de informática (LibreOffice Calc, ferramentas 

colaborativas do Google, Microsoft Excel, entre outros), participei/participo de 

projetos de extensão, tais como “Desafio Modelo de Negócio”,  “PampaCode - Curso 

de Programação de Web Sites”, “Pampa Code - Ensino de Programação para o 

Ensino Médio”, “O Desenvolvimento da Gestão Inclusiva na Escola”,  “Programa C - 

Comunidade, Computação, Cultura, Comunicação, Ciência, Cidadania, Criatividade, 

Colaboração”. Nesses projetos, fui/sou da equipe executora, fazendo planejamento, 

organização e prática das atividades como tutora, instrutora, palestrante ou 

ministrante das atividades.  

Também sou colaboradora do programa de extensão GEInfoEdu - Grupo de 

Estudos em Informática na Educação. Nesse grupo, colaboro com a formação de 

professores do município de Alegrete e palestras na área de tecnologias integradas 

à educação. Como servidora e estudante de instituições de ensino superior públicas, 

procuro colaborar em projetos de ensino, pesquisa e extensão, aprendendo e 

ensinando, contribuindo com a integração entre universidade e comunidade, e 

disseminando as potencialidades das tecnologias para a melhoria da educação. 

Em 2015, ingressei no Mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede da 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Este curso, com característica 

interdisciplinar, veio ao encontro da necessidade que tinha e tenho de pesquisar, 

buscar novos recursos, interagir no ambiente acadêmico, conhecendo novos 

contextos e novos horizontes que representam a importância de aprofundar meus 

estudos e colaborar com a sociedade com a aplicação e publicização dos resultados 

de minhas pesquisas. 
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Paralelo às atividades profissionais e acadêmicas propostas no curso, 

ingressei no Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Educação. O grupo de pesquisa 

é uma iniciativa da equipe de professores, da Universidade Federal de Santa Maria. 

Neste sentido, foi evidenciada a necessidade da criação de um espaço voltado para 

a produção científica, nas áreas da Educação, Educação Especial e Educação a 

Distância. O grupo, que contribui com a formação continuada de professores, 

pretende avançar sua proposta de atuação, possibilitando o desenvolvimento de 

novas pesquisas que gerem impacto nas ações educacionais do país. A participação 

no grupo de pesquisa me levou à produção e publicação de trabalhos em eventos 

importantes e em periódicos qualizados, o que, até então, por questões inerentes à 

profissão e atuação efetiva nas instituições de ensino, não era possível acontecer.  

Dentre as produções, com a parceria de colegas e da professora orientadora, 

que é uma das professoras responsáveis pelo grupo de pesquisa, citam-se os 

artigos: “Material didático acessível para a EAD: possibilidade de emancipação 

humana e de democratização do conhecimento”, apresentado no XXIV Ciclo de 

Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação - CINTED 2016, e o artigo 

“Acessibilidade em documentos digitais: uma estratégia para inclusão no ensino 

superior”, aprovado para ser publicado na revista Educação e Cultura 

contemporânea, classificada como A2 na área de Educação pela classificação de 

periódicos 2015 da CAPES.  Esses foram grandes desafios para quem vinha de 

muitas práticas, mas poucas pesquisas e escritas científicas. Porém, a vontade, o 

esforço, a responsabilidade e a dedicação fizeram com que eu superasse tais 

desafios. 

O período de realização das disciplinas do Mestrado foi muito importante para 

a definição daquela que seria, de fato, minha proposta de pesquisa, pois o projeto 

inicial, com o passar dos dias, com as novas possibilidades, novos conceitos e 

conhecimentos, já havia sofrido transformações. Diante das novas experiências, 

entre elas, a Docência Orientada na disciplina de TICs na Educação Especial, no 

Curso de Graduação em Educação Especial - Noturno, e de inúmeras reflexões e 

discussões com a minha orientadora, Profª Drª Ana Cláudia Oliveira Pavão, pude 

chegar naquele que seria o meu problema de pesquisa: “como contribuir com os 

servidores da Unipampa no processo de criação de documentos digitais acessíveis 

em editores de texto?”.  
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Um dos resultados deste estudo foi o desenvolvimento do produto, “Manual 

de orientações para criação de documentos digitais acessíveis para os editores de 

texto LibreOffice Writer e Microsoft Word”. Este é um estudo importante para 

contribuir com a democratização da informação e do conhecimento na Unipampa. 

 Dentre outras experiências que o mestrado me proporcionou, tive a 

oportunidade de ministrar o minicurso “Tecnologias de Informação e Comunicação 

na prática docente”, no II Seminário Integrador do Programa de Pós-graduação em 

Educação da UFSM. Esse foi mais um dos momentos em que pude confirmar a 

necessidade que os professores têm de formação continuada na área de tecnologias 

integradas à Educação, da implementação de ferramentas colaborativas, da 

acessibilidade de documentos digitais, como também, da importância das práticas 

escolares serem mediadas pelas TIC. 

Portanto, diante do caminho formativo construído até aqui e com uma 

bagagem bem maior de conhecimentos e experiências, sigo na busca por novos 

desafios que me levem a colaborar com a integração das tecnologias no contexto 

educacional. Numa perspectiva colaborativa e dialógica-problematizadora, em que 

todos são aprendentes e ensinantes, a atividade de pesquisa sobre a acessibilidade 

de documentos digitais pode se constituir como um meio de mudança e de 

possibilidades, de um presente-futuro melhor para a educação inclusiva. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo está vinculado à linha de pesquisa Desenvolvimento de 

Tecnologias Educacionais em Rede do Mestrado Profissional em Tecnologias 

Educacionais em Rede (MPTER) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

De acordo com a área de concentração do MPTER, um dos grandes desafios atuais 

é a inovação e democratização da educação, tendo como apoio as tecnologias em 

rede, que dinamizam os ambientes de comunicação, em especial na Internet. 

Vive-se em um mundo de constantes mudanças, em que as tecnologias 

transformam as formas de comunicação e relacionamento entre as pessoas. Nesta 

sociedade da informação, conectada e em rede, verifica-se a crescente utilização 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas diversas áreas da 

sociedade. Sendo assim, precisa-se entender como as pessoas utilizam as TIC, 

quais suas necessidades e dificuldades, para proporcionar efetivamente a 

acessibilidade   sociedade da informação. Nessa perspectiva, a educação deve 

acompanhar as evoluções tecnológicas, tornando as tecnologias aliadas para a 

melhoria do processo de comunicação, permitindo aos cidadãos o acesso da forma 

mais independente e natural possível. 

Conforme dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no censo demográfico de 2010, 45,6 milhões de brasileiros têm algum tipo 

de deficiência (visual, auditiva, motora e mental ou intelectual), correspondendo a 

23,9% da população total brasileira. Além disso, segundo o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2016), a quantidade de 

matrículas de pessoas com deficiência na educação superior aumentou 518,66% 

entre 2004 e 2014. Estes dados indicam que as instituições de ensino precisam 

estar preparadas para uma educação de qualidade, que proporcione acesso à 

informação e ao conhecimento de forma igualitária e democrática.  

Neste sentido, existem leis e decretos que consolidam a política de 

acessibilidade no ensino superior, tais como, Constituição Federal de 1988 que em 

seu art. 205 garante a Educação como direito de todos; Decreto nº 7.611/2011, 

dispõe sobre o atendimento educacional especializado, que prevê a estruturação de 

núcleo de acessibilidade nas Instituições Federais de Educação Superior; Lei nº 

13.146/2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e 

determina a obrigatoriedade de cumprimento das condições de acessibilidade em 



28 
 

todos os níveis, etapas e modalidades de ensino; Lei nº 13.409/2016, dispõe sobre a 

reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e 

superior das instituições federais de ensino, entre outras. 

Além dessa legislação, desde 2005 o Programa Incluir lança editais com o 

objetivo de apoiar projetos de criação ou reestruturação de núcleos de 

acessibilidade nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), propondo ações 

que assegurem o acesso e a permanência das pessoas com deficiência nas 

universidades. Com base nisso, considera-se pessoa com deficiência, segundo a Lei 

nº 13.146/2015, aquela que, 

 
Tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas (BRASIL, 2015). 

 

Essas pessoas encontram várias barreiras na Educação, entre elas está a 

falta de acessibilidade dos materiais disponibilizados e dos espaços virtuais 

(UNESP, 2016). De acordo com a Lei nº 13.146/2015, acessibilidade é, 

 

Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 
de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 
2015). 

 

Para que haja a participação de todos, é importante promover a 

acessibilidade, atendendo aos princípios do Desenho Universal e considerando a 

compatibilidade com recursos de Tecnologia Assistiva (MELO, 2014). Segundo o 

Decreto nº 6.949/2009, 

 

“Desenho universal” significa a concepção de produtos, ambientes, 
programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas 
as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O 
“desenho universal” não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos 
de pessoas com deficiência, quando necessárias (BRASIL, 2009). 

 

Então, o Desenho Universal (DU) é para todas as pessoas, não só para quem 

tem alguma deficiência, mas também para idosos, crianças, grávidas, pessoas com 

peso e altura variados, enfim, contempla a diversidade humana e não elimina o uso 
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de tecnologia assistiva por pessoas que a necessitam. De acordo com a lei nº 

13.146/2015, ajuda técnica ou tecnologia assistiva são, 

 

Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e 
inclusão social (BRASIL, 2015). 

 

Neste cenário que envolve TIC, educação, acessibilidade, democratização da 

informação e do conhecimento, diversidade humana, tecnologia assistiva e desenho 

universal, como as instituições de ensino estão lidando com o grande número de 

pessoas que precisam ter acessibilidade aos documentos digitais e materiais 

necessários à comunicação, sejam eles administrativos ou instrucionais? De acordo 

com o Decreto nº 8.539 (BRASIL, 2015), considera-se documento digital “informação 

registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de 

sistema computacional”. Já a Lei de Acesso à informação, lei nº 12.527/2011 

considera, 

 

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, 
suporte ou formato; 
II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato (BRASIL, 2011). 

 

Portanto, entende-se por documentos digitais aqueles criados por docentes e 

técnico-administrativos em educação, como materiais pedagógicos, planos de aulas, 

requerimentos, declarações, formulários, editais, comunicados, divulgações, 

convites, entre outros, produzidos por meio de programas comumente utilizados, 

como Microsoft Office e LibreOffice. Dando seguimento aos conceitos, entende-se 

por documentos digitais acessíveis os que são compreensíveis pelo maior número 

de pessoas independente do perfil, características, deficiências ou necessidades, 

proporcionando que consigam abrir, visualizar, ler, entender ou interagir com esses 

documentos, utilizando-se ou não de tecnologia assistiva.  

Para a Lei nº 12.527/2011, quanto ao acesso à informação e sua divulgação 

deve-se, entre outros requisitos, “adotar as medidas necessárias para garantir a 

acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência” (BRASIL, 2011). E como 

garantir o acesso à informação e à comunicação? Segundo o art. 63 da Lei nº 

13.146/2015, 
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É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas 
com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, 
para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações 
disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade 
adotadas internacionalmente (BRASIL, 2015). 
 

Sendo assim, existem diretrizes que podem ser seguidas para tornar 

conteúdos digitais mais acessíveis, como as Diretrizes de Acessibilidade para 

Conteúdo Web (WCAG) 2.0, elaboradas pelo World Wide Web Consortium (W3C), 

que definem a forma de tornar o conteúdo Web mais acessível a pessoas com 

deficiência, fazendo com que este conteúdo se torne mais acessível também aos 

usuários em geral. Bem como, o Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico 

(eMAG) é uma versão especializada do WCAG voltado para o governo brasileiro, 

que tem o compromisso de ser o norteador no desenvolvimento e na adaptação de 

conteúdos digitais do governo federal, garantindo o acesso a todos.  

Neste sentido, tem que se pensar em criação de documentos em formatos 

acessíveis para garantir que todas as pessoas sejam incluídas e tenham direito à 

participação e à igualdade de oportunidades. Desta forma, esta pesquisa parte do 

seguinte problema: como apoiar os servidores, docentes e técnico-administrativos 

em educação, da Unipampa no processo de criação de documentos digitais 

acessíveis? Esta questão foi identificada pela pesquisadora por ser Técnica-

Administrativa em Educação da Unipampa e ter realizado uma pesquisa com seus 

colegas para identificar o grau de conhecimento com relação à criação de 

documentos digitais acessíveis, obtendo o resultado de que aproximadamente 67% 

dos respondentes não possuíam este conhecimento. Além disso, a maioria deles 

informou que consideravam mais importante ter um manual direcionado a criação de 

documentos em editores de texto. 

Então, para responder ao problema de pesquisa o objetivo geral deste estudo 

foi: desenvolver um manual de orientações para criação de documentos digitais 

acessíveis nos editores de texto Microsoft Word 2010 e LibreOffice Writer. 

Especificamente, pretendeu-se: 1) propor soluções para tornar documentos mais 

acessíveis, proporcionando a democratização da informação e do conhecimento; 2) 

promover acessibilidade na Unipampa por meio de documentos digitais acessíveis; 

3) adaptar as recomendações de acessibilidade WCAG 2.0 e eMAG 3.1 para o 
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desenvolvimento do manual. Pois estas são diretrizes de acessibilidade para 

conteúdos digitais. 

Tendo em vista as questões abordadas, justifica-se este estudo também pela 

Unipampa, em 2016, possuir 1.079 alunos regulares com alguma deficiência ou 

outras necessidades, correspondendo a 9,67% do total de alunos matriculados. 

Além disso, no período entre 2008 a 2016, percebeu-se um número significativo de 

alunos com deficiência que evadiram da Instituição por abandono, cancelamento ou 

desligamento, totalizando mais de 10%, um total de 1.713 alunos (UNIPAMPA, 

2016). Tais dados alertam sobre a necessidade de alternativas que garantam a eles, 

condições de acessibilidade nos diferentes aspectos da vida acadêmica, dentre 

esses, a dos documentos digitais.  

Outro fator que apontou a justificativa deste estudo está no relatório técnico 

de inclusão e acessibilidade da Unipampa, o qual trata sobre a disponibilização de 

Materiais Pedagógicos e Recursos Acessíveis e descreve a necessidade de, 

 

[...] elaborar materiais de orientação para produção de materiais acessíveis, 
que possibilitem a utilização de leitores de tela da forma mais eficiente 
possível por parte das pessoas cegas, que possam ser lidos por pessoas 
com baixa visão, que otimizem a comunicação e a interação das pessoas 
com surdez e o acesso qualificado aos conhecimentos abordados, por 
pessoas com qualquer deficiência (MELO et al., 2012, p. 24). 

 

A contribuição social desta pesquisa é possibilitar o acesso aos documentos 

criados pelos servidores da Unipampa e disponibilizados em formato digital, ao 

maior número de pessoas possível, promovendo a inclusão digital, diminuindo as 

desigualdades, proporcionando autonomia, independência e inserção social. 

Documentos mais acessíveis são entendidos nesse trabalho como instrumentos de 

democratização da informação e do conhecimento. 

A organização desta pesquisa está dividida em três capítulos. Na introdução, 

encontram-se as considerações iniciais, apresentando a temática, o problema, o 

objetivo geral e específicos, a justificativa, bem como as teorias de base que 

norteiam este estudo. 

O primeiro capítulo, constituído pelo referencial teórico e distribuído em 

seções, aborda os seguintes assuntos: Acessibilidade como forma de 

democratização da informação e do conhecimento, Tecnologia Assistiva e 

Orientações de acessibilidade. Já o segundo capítulo apresenta a metodologia, 

descrevendo o tipo de pesquisa, os sujeitos, os instrumentos para coleta de dados, 
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os passos e o tempo da pesquisa. E o terceiro capítulo contempla a análise dos 

resultados. Finalizando, encontram-se as considerações finais, referências 

bibliográficas e os apêndices. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo contempla três seções, a primeira seção sobre acessibilidade 

como forma de democratização da informação e do conhecimento, a segunda sobre 

tecnologia assistiva e a terceira sobre orientações de acessibilidade. 

 

1.1 ACESSIBILIDADE COMO FORMA DE DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

E DO CONHECIMENTO 

 

As questões sobre acessibilidade são geralmente associadas a pessoas com 

deficiência (PD) ou necessidades educacionais especiais (NEE). No entanto, ao 

contrário do que se pensa, a acessibilidade envolve a todos, como por exemplo, 

mulheres grávidas, pessoas idosas, que tenham limitações relacionadas à atenção, 

memória, leitura, compreensão, baixa estatura, sobrepeso, entre outros. A 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 9050 (2004) define 

acessibilidade como “possibilidade e condição de alcance, percepção e 

entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, 

mobiliário, equipamento urbano e elementos”. A mesma norma define o termo 

acessível como, 

 
Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa 
ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, 
inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O termo acessível implica tanto 
acessibilidade física como de comunicação. (ABNT, 2004) 

 

Segundo Nicholl (2001), acessibilidade é o termo geral usado para indicar a 

possibilidade de qualquer pessoa usufruir de todos os benefícios da vida em 

sociedade, entre eles o uso da Internet. Entende-se, que a Internet, além de ser um 

espaço democrático que possibilita às pessoas interagirem umas com as outras, 

disponibiliza a informação e o conhecimento como um instrumento emancipatório 

para cada indivíduo. 

O Relatório de Pesquisa de Opinião Pública Nacional (BRASIL, 2010) sobre 

as condições de vida das pessoas com deficiência no Brasil, resultado de uma 

pesquisa quantitativa realizada em 2010 com pessoas com deficiência cadastradas 

no IBDD (Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência), indica que 

77% dos entrevistados usam a Internet como principal meio de comunicação para 
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buscar informações. Neste contexto, é preciso tornar acessível todas as 

informações, conhecimentos, documentos, sistemas, proporcionando a inclusão, 

fornecendo possibilidades de acesso e compreensão das informações, por meio das 

tecnologias para todas as pessoas. 

Neste sentido, as TIC trazem um grande potencial de inclusão para as 

pessoas com deficiência ou necessidades educacionais especiais, pois permitem 

eliminar barreiras, tanto por meio de tecnologia assistiva, quanto pelas 

potencialidades dos aplicativos, ferramentas, produtos e serviços disponibilizados 

atualmente. Entende-se por barreiras nas comunicações e na informação, qualquer 

obstáculo que dificulte a expressão ou recebimento de informações por meio de TIC; 

Já barreiras atitudinais, são atitudes que prejudicam a participação social da pessoa 

com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais 

pessoas; e as barreiras tecnológicas, são as que dificultam o acesso da pessoa com 

deficiência às tecnologias (SETUBAL, 2016). 

Algumas possibilidades para eliminar essas barreiras são, por exemplo, 

fornecer informações claras, em diversos formatos, como em Português, em Libras, 

em imagem, em áudio, em braille, com um bom contraste, com legenda, descrição, 

que possam ser entendidas pelas pessoas independente de suas deficiências ou 

limitações. Além disso, superar os preconceitos que produzem a discriminação, 

demonstrando como se pode agir com as pessoas para evitar a exclusão. 

O Decreto nº 6.949/2009, em seu artigo 21 que trata sobre a liberdade de 

expressão e de opinião e acesso à informação, acorda que, 

 

Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar 
que as pessoas com deficiência possam exercer seu direito à liberdade de 
expressão e opinião, inclusive à liberdade de buscar, receber e compartilhar 
informações e ideias, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas e por intermédio de todas as formas de comunicação de sua 
escolha, conforme o disposto no Artigo 2 da presente Convenção, entre as 
quais: 
a) Fornecer, prontamente e sem custo adicional, às pessoas com 
deficiência, todas as informações destinadas ao público em geral, em 
formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de 
deficiência; 
b) Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, 
comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, modos 
e formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com 
deficiência; 
c) Urgir as entidades privadas que oferecem serviços ao público em geral, 
inclusive por meio da Internet, a fornecer informações e serviços em 
formatos acessíveis, que possam ser usados por pessoas com deficiência; 
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d) Incentivar a mídia, inclusive os provedores de informação pela Internet, a 
tornar seus serviços acessíveis a pessoas com deficiência; 
e) Reconhecer e promover o uso de línguas de sinais. (BRASIL, 2009) 

 

Diante disso, é necessário superar as dificuldades, promovendo a inclusão 

social e digital, fornecendo as informações em formatos acessíveis, assegurando 

que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. A Acessibilidade Digital (AD) é a capacidade 

de um produto digital ser flexível o suficiente para atender às necessidades e 

preferências do maior número possível de pessoas, além de ser compatível com 

tecnologias assistivas usadas por pessoas com necessidades especiais (DIAS, 

2003). Sendo assim, possibilita que todas as pessoas tenham acesso às TIC por 

meio de hardwares e softwares que oferecem recursos para ultrapassar barreiras de 

acesso a informações, com conteúdo em formatos acessíveis. 

Segundo a Lei nº 13.146/2015, consideram-se formatos acessíveis “os 

arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores 

de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo 

leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e 

impressão em Braille” (BRASIL, 2015). Entende-se então, que a acessibilidade 

digital não se refere apenas ao acesso à informação por meio das TIC, mas também 

à eliminação de barreiras de comunicação, equipamentos e software adequados às 

diferentes necessidades, bem como, a disponibilização da informação deve ser 

compatível com as tecnologias assistivas e com os diferentes modos de uso do 

computador. 

Desse modo, as pessoas terão acesso a possíveis instrumentos de 

emancipação, tornando-se sujeitos parte dos grupos sociais, oportunizando a 

interação social em um constante exercício de democratização e inclusão. A 

democratização da informação e do conhecimento passou a ganhar maior espaço 

na sociedade com o advento das TIC. A democratização pressupõe ampliar o 

acesso, ou seja, tornar acessível a informação e o conhecimento ao maior número 

de pessoas possível, em igualdade de oportunidades e de condições e respeitando 

o direito à informação. 

Assim como afirma Chauí (1995), “[...] a democracia funda-se na igualdade 

(contra a hierarquia), no direito à informação (contra o segredo) e na invenção de 

novos direitos segundo novas circunstâncias (contra a rotina)”. Segundo a mesma 
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autora, “[...] a democracia é a criação, reconhecimento e garantia de direitos [...]”. 

Esses direitos serão obtidos quando as pessoas tiverem acesso às informações e 

oportunidade de exercer os seus direitos democráticos, tendo um papel ativo na 

sociedade. 

Segundo Messa et al. (2011, p. 79) “na democracia contemporânea, deveria 

haver respeito e espaço para a manifestação das minorias, na medida em que o 

principal pilar de sustentação da democracia consiste no respeito aos direitos 

fundamentais”. Desse modo, o desenvolvimento da democracia e a participação dos 

cidadãos dependem, primeiramente, de acesso, sem barreiras, à informação e ao 

conhecimento. Isso pode efetivar-se por meio da educação, pois uma Instituição de 

ensino que busca uma educação democrática deve pensar nas diferenças 

individuais e em ações que contribuam com a participação e permanência dos 

alunos. Neste sentido, Saravali (2005, p. 100) afirma que, 

 

[...] o verdadeiro ensino democrático é aquele que não somente garante o 
acesso, mas sobretudo a permanência do aluno, enfocando a formação 
integral e não somente o preparo profissional. Portanto, quando esse aluno 
chega à instituição superior e não consegue usufruir do ensino que ela e 
seus mestres promovem, acompanhar suas leituras e exercícios, 
desenvolver habilidades, aprender a acessar o conhecimento, a educação 
está longe de atingir seu ideal democrático. 
 

Nessa perspectiva, as Instituições de ensino devem contribuir para a redução 

das desigualdades, diminuindo as dificuldades enfrentadas pelos alunos, 

proporcionando acessibilidade e eliminação de barreiras que impedem a 

participação e o aprendizado. Para Tapscott e Williams (2007, p. 150) “a 

democratização das ferramentas de publicação de mídia está rapidamente 

transformando a nossa percepção de como experiência, relevância e 

profissionalismo se desenvolvem na mídia”. Neste sentido, o processo de 

democratização pode ser facilitado com experiências educacionais de inclusão 

digital baseadas em TIC. Assim como afirma Silva et al. (2005), 

 

A educação para a informação está, portanto, no cerne de uma nova e 
desejada sociedade “incluída”, que seja amparada na consideração 
“cuidadosa” de uma educação que envolva novas e ousadas abordagens 
relacionadas ao acesso à informação por meio das TIC. 
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Uma possibilidade de democratizar o acesso à informação e ao 

conhecimento, no contexto das TIC, é a criação e disponibilização de documentos 

digitais acessíveis. Já que, de acordo com Castells (1999, p. 50), 

 

O século XXI está sendo marcado pela universalização das tecnologias 
digitais e dispositivos móveis conectados em redes, que nos colocam em 
constante interação com (ciber) espaços sócio-técnicos onde a 
comunicação ocorre em lugares não fixos registrando fatos e informações 
no instante em que eles acontecem, uma verdadeira revolução tecnológica. 

 

Nesses espaços chamados de ciberespaços ocorre a construção da 

cidadania virtual, onde o acesso irrestrito se torna necessário e a inclusão digital um 

meio eficaz de promover a acessibilidade a todos, sem distinção. Conforme refere-

se Warschauer (2006, p. 25) quando afirma que “a capacidade de acessar, adaptar 

e criar novo conhecimento por meio do uso das TIC é decisivo para a inclusão social 

na época atual”. Portanto, a democratização da informação e do conhecimento pode 

efetivar-se por meio da acessibilidade em documentos digitais, desenvolvidos com 

base nas orientações de acessibilidade.  

 
1.2 TECNOLOGIA ASSISTIVA (TA) 

 

Algumas pessoas não têm condições de acessar os recursos de hardware ou 

software em razão de suas limitações (físicas, motoras, auditivas, visuais, 

intelectuais, entre outras). Como alternativa, existem soluções chamadas de 

Tecnologia Assistiva (TA). 

No Brasil existem terminologias diferentes que aparecem como sinônimo da 

TA, tais como: Ajudas Técnicas, Tecnologia de Apoio, Tecnologia Adaptativa, e 

Adaptações (SASSAKI, 1999). Conforme conceito proposto pelo Comitê de Ajudas 

Técnicas (CAT) da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social (CAT, Ata da Reunião VII, SDH/PR, 2007). 
 

Então, Tecnologia Assistiva refere-se aos equipamentos e programas que têm 

como finalidade mediar a interação homem-computador, possibilitando às pessoas 

com deficiências ou outras necessidades a realização de atividades diversas do 
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cotidiano de forma autônoma. Lévy (1993, p. 176) considerada interface homem-

computador como um “[...] conjunto de programas e aparelhos materiais que 

permitem a comunicação entre um sistema informático e seus usuários humanos”, e 

englobam software leitor de tela, software de reconhecimento de voz, braille, 

teclados adaptados, acionadores, sistemas de comunicação alternativa e 

aumentativa, entre outros, que possibilitam às pessoas com necessidades especiais 

usarem o computador. 

O objetivo da TA é viabilizar maior independência, qualidade de vida e 

inclusão social às pessoas com deficiência, por meio da ampliação de sua 

comunicação, mobilidade e integração com a família, amigos e sociedade. A 

tecnologia pode ser considerada Assistiva no contexto educacional quando, 

 

É utilizada por aluno com deficiência e tem por objetivo romper barreiras 
sensoriais, motoras ou cognitivas que limitam/impedem seu acesso às 
informações ou limitam/impedem o registro e expressão sobre os 
conhecimentos adquiridos por ele; quando favorecem seu acesso e 
participação ativa e autônoma em projetos pedagógicos; quando 
possibilitam a manipulação de objetos de estudos; quando percebemos que 
sem este recurso tecnológico a participação ativa do aluno no desafio de 
aprendizagem seria restrito ou inexistente (BERSCH, 2013). 

 

Levando em consideração a proposta desta pesquisa, podem-se indicar 

algumas TA que proporcionam acesso ao computador, consequentemente acesso 

aos documentos digitais criados e disponibilizados pela Universidade e que 

possibilitarão a eliminação de barreiras, conforme (BERSCH, 2013), (BRASIL, 2016), 

(ITS, 2008) tais como: 

Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) destinada a atender 

pessoas sem fala ou escrita funcional ou em defasagem entre sua necessidade 

comunicativa e sua habilidade em falar e/ou escrever. Exemplos: vocalizadores 

(pranchas com produção de voz) ou o computador com softwares específicos e 

pranchas dinâmicas em computadores tipo tablets, garantem eficiência à função 

comunicativa. Exemplo: Software Boardmaker, programa de computador que foi 

desenvolvido especificamente para criação de pranchas de comunicação alternativa; 

Pictovox, aplicativo Android desenvolvido para auxiliar pessoas com dificuldades ou 

limitações de comunicação. 

Sintetizadores de voz (Leitores de tela) permitem a leitura de informações 

exibidas no monitor. Existem vários sintetizadores de voz que possibilitam ao 

usuário cego utilizar o computador para desempenhar diferentes tarefas, como 
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DOSVOX (software gratuito), NVDA (software gratuito), Virtual Vision (software 

proprietário), Jaws (software proprietário, mas a Unipampa possui licença). 

Simuladores de teclado consistem na imagem de um teclado que aparece 

na tela do computador e que substitui o teclado físico, para pessoas que não 

conseguem utilizá-lo. Esse teclado virtual pode ser utilizado por acionamento direto, 

com cliques do mouse sobre suas teclas, ou por meio de mecanismos automáticos 

de varredura. Os usuários são geralmente pessoas com comprometimento motor de 

moderado a severo. Exemplos: Teclado virtual do Windows, Teclado virtual gratuito.  

Simuladores de mouse consistem na imagem de uma barra com botões que 

representam todas as funções possíveis de um mouse. Esse mouse virtual é 

acionado por mecanismo de varredura automática. Também existe programa de 

controle da seta do mouse por meio de movimentos da cabeça (ou do nariz). Os 

movimentos são captados por uma webcam e transformados em comando ao 

computador pelo software. Os usuários são geralmente pessoas com 

comprometimento motor severo. Exemplo: HeadDev. 

Ampliadores de tela são softwares que ampliam todos os elementos da tela, 

determinadas áreas da tela e a região onde se encontra a seta do mouse. 

Geralmente, permitem que o tamanho da ampliação seja configurável, para 

responder às necessidades específicas de cada usuário. Os usuários são, na 

maioria das vezes, pessoas com baixa visão (visão sub-normal). Exemplos: lente de 

aumento do Windows, Lupa virtual. 

Preditores de texto são softwares que fornecem uma lista de sugestões de 

palavras mais prováveis, após as primeiras letras serem digitadas, possibilitando a 

escolha da palavra desejada por meio de teclas de atalho, tornando mais rápida a 

digitação para pessoas com problemas motores. Podem funcionar em conjunto com 

editores de texto comuns ou acoplados a teclados virtuais que possuem editores de 

texto próprios. Os usuários são geralmente pessoas com comprometimento motor de 

moderado a severo, que torna a digitação de textos mais lenta ou com erros 

frequentes. Exemplo: Software Eugénio. 

Tradutores de Libras aplicativos que fazem a tradução de texto e voz da 

Língua Portuguesa para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) com o objetivo de 

realizar a comunicação entre surdos e ouvintes. Exemplo: ProDeaf, Hand Talk. 

Softwares mistos são softwares que disponibilizam funcionalidades para 

mais de uma necessidade. Exemplo: MicroFenix: é um software gratuito que 
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combina a edição de mensagens pré-estabelecidas, com síntese de voz, para 

comunicação alternativa, e que possui também teclado virtual, simulador de mouse e 

outras funcionalidades, com varredura automática acionada por teclado, switches 

especiais e sons no microfone. 

Esses são alguns exemplos de Tecnologia Assistiva, mas é importante 

salientar que para as pessoas terem acesso às informações contidas nos 

documentos digitais ou sites, estes devem ser criados tendo por base as 

recomendações de acessibilidade e os princípios do Desenho Universal. 

 

1.3 ORIENTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE 

 

1.3.1 Desenho Universal 

 

O Desenho Universal (DU) se destina a encontrar soluções que incluam o 

maior número de pessoas possível. De acordo com o Decreto n° 5.296/2004, 

considera-se DU, 

 
Concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender 
simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características 
antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, 
constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade 
(BRASIL, 2004). 

 

No mesmo sentido, a lei nº 13.146/2015 define DU como “concepção de 

produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, 

sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de 

tecnologia assistiva”(BRASIL, 2015). O conceito de Desenho Universal, ou 

“Universal Design”, ou “Desenho para todos”, é estudado a partir de sete princípios: 

1. Uso equitativo: ser útil a pessoas com diversas capacidades. 
2. Flexibilidade no uso: acomodar um vasto leque de preferências e 
capacidades individuais. 
3. Uso Simples e intuitivo: utilização facilmente compreendida, 
independentemente da experiência, dos conhecimentos, das capacidades 
linguísticas ou do atual nível de concentração do utilizador. 
4. Informação perceptível: comunicar eficazmente, ao utilizador, a 
informação necessária, independentemente das suas capacidades ou das 
condições ambientais. 
5. Tolerância ao erro: minimizar os riscos e consequências adversas de 
ações acidentais ou não intencionais. 
6. Baixo esforço físico: poderá ser usado de forma eficiente e confortável 
e com o mínimo de fadiga. 
7. Tamanho e espaço para aproximação e uso: providenciará tamanho e 
espaço apropriados para aproximação, alcance, manipulação, e uso, 
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independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do 
utilizador (CRPG, 2008). 

 

Quando se adota os princípios do Desenho Universal, proporciona-se a 

Inclusão, pois contempla-se a diversidade humana, buscando atender a todos, 

independente de idade, tamanho, condição física, intelectual ou sensorial. Melo et al. 

(2012) mencionam que a disponibilização de recursos acessíveis no processo 

educacional deve ser pensada na perspectiva do Desenho Universal e da 

acessibilidade a múltiplos usuários e suas respectivas formas de aprender e de se 

comunicar. Então, utilizando-se documentos digitais acessíveis na Universidade, 

criados a partir de recomendações de acessibilidade e baseados no DU, promover-

se-á o acesso à informação e ao conhecimento e a participação de todos. 

Assim, é fundamental também que a Web seja acessível para proporcionar 

igualdade de acesso e de oportunidades para pessoas com diversas habilidades. A 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 

2009) assegura às pessoas com deficiência o acesso aos sistemas e tecnologias da 

informação e comunicação, inclusive à internet, e inclui a identificação e a eliminação 

de barreiras à acessibilidade. 

Neste sentido, existem diretrizes e recomendações de acessibilidade. No 

âmbito internacional, o documento fundamental que trata de acessibilidade na Web 

chama-se Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) – Diretrizes de 

Acessibilidade para Conteúdo Web. Porém, muitos países criaram seus próprios 

documentos, de acordo com a necessidade da sua população. Seguindo esses 

passos, o governo brasileiro elaborou suas próprias diretrizes, reunidas em um 

documento chamado Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), o 

qual contém as recomendações de acessibilidade a serem seguidas nos sítios e 

portais do governo brasileiro, além de padronizar e facilitar a implementação do 

processo de acessibilidade. 

 

1.3.2 WCAG 2.0 

 

As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web – WCAG 2.0 foram 

desenvolvidas pelo World Wide Web Consortium (W3C) por meio do Web 

Accessibility Initiative (WAI), em colaboração com pessoas e organizações em todo 

o mundo, com o propósito de fornecer um padrão comum para a acessibilidade do 
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conteúdo Web, que vá ao encontro das necessidades dos indivíduos, das 

organizações e dos governos, a nível internacional (CALDWELL, et al, 2008). 

As WCAG 2.0 compreendem um amplo conjunto de recomendações que têm 

como objetivo tornar o conteúdo Web mais acessível a um maior número de 

pessoas com deficiência e mais usável aos utilizadores em geral. Elas são 

compostas por quatro princípios: perceptível, operável, compreensível e robusto e 

12 diretrizes, conforme (WCAG, 2008): 

O princípio perceptível especifica que a informação e os componentes da 

interface do usuário têm de ser apresentados de forma que os usuários as possam 

perceber. Este princípio compreende quatro diretrizes. 

A primeira diretriz diz respeito a Alternativas em Texto, que indica “fornecer 

alternativas em texto para todo o conteúdo não textual, possibilitando a 

compreensão de acordo com as necessidades dos usuários, como por exemplo: 

caracteres ampliados, braille, fala, símbolos ou uma linguagem mais simples”. Nesse 

caso, ao elaborar documentos digitais e inserir conteúdos que não estão em formato 

de texto, como imagens, fotos, ilustrações, tabelas, gráficos, áudios e vídeos deve-

se inserir descrição textual com intuito de tornar acessível aos usuários que têm 

dificuldade em compreender essas informações e aos que utilizam tecnologia 

assistiva. 

Já a segunda diretriz refere-se a Mídia dinâmica ou contínua, que estabelece 

“fornecer alternativas para conteúdo em mídia com base no tempo”. Essa diretriz 

fornece informações de como tornar acessível os conteúdos de áudio, vídeo, 

apresentações de slides, transmissões ao vivo ou gravadas. Para isso, deve-se 

oferecer conteúdo alternativo que descreva as informações apresentadas, como 

legendas, audiodescrição, língua gestual. 

A diretriz seguinte chama-se Adaptável e objetiva “Criar conteúdos que 

possam ser apresentados de diferentes formas sem perder informação ou estrutura”. 

As informações disponíveis na Web ou em documentos digitais devem ser 

organizadas, claras e obedecer a uma sequência de leitura correta para melhor 

compreensão do usuário. Além do mais, para melhor entendimento do conteúdo não 

se deve utilizar somente características sensoriais, tais como, forma, tamanho, 

orientação ou som. 

A quarta diretriz, Distinguível, visa “Facilitar aos usuários a audição e a 

visualização dos conteúdos, principalmente por meio da separação do primeiro 
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plano do plano de fundo”. Essa diretriz aponta que a cor da fonte deve contrastar 

com a cor de fundo, e que a cor não deve ser usada como único meio visual de 

transmitir informações ou distinguir um elemento visual. Se houver áudio na página 

deve-se disponibilizar controle de áudio para que o usuário consiga pausar, parar, 

alterar volume. 

O segundo princípio, operável, significa que os usuários devem ser capazes 

de operar a interface, ter acesso às funcionalidades e interagir com o documento por 

meio do teclado, mouse ou TA, sem limitação de tempo. Este princípio compreende 

quatro diretrizes: acessível por teclado, tempo suficiente, convulsões e navegável. 

Acessível por Teclado quer dizer que as funcionalidades da página web ou do 

documento digital devem ser acessíveis a partir do teclado. Já a diretriz Tempo 

Suficiente, visa “Proporcionar aos usuários tempo suficiente para lerem e utilizarem 

o conteúdo”. Se a página ou documento digital tiver conteúdo determinado por 

tempo, deve-se ter opção de ajuste do tempo. 

A diretriz Convulsões refere-se a “Não criar conteúdo de uma forma 

conhecida que possa causar convulsões”. Isso quer dizer que as páginas ou 

documentos digitais não devem ter componentes ou conteúdos que pisquem mais 

de três vezes por segundo. E a diretriz Navegável visa “Fornecer formas de ajudar 

os usuários a navegar, localizar conteúdos e determinar o local onde estão”. 

Alternativas para isso são incluir nas páginas ou documentos digitais títulos e 

cabeçalhos para organizar o conteúdo e disponibilizar informação sobre a 

localização do usuário. 

O princípio compreensível significa que os usuários devem ser capazes de 

entender as informações, bem como o funcionamento da interface do usuário. Este 

princípio compreende três diretrizes: Legível, Previsível e Assistência na inserção de 

dados. 

A diretriz Legível visa “Tornar o conteúdo textual legível e compreensível”. 

Isso significa que o conteúdo da página ou documento digital deve ser fácil de 

entender e acessível a todos os usuários. Já a diretriz Previsível refere-se a “Fazer 

com que as páginas Web apareçam e funcionem de forma previsível”. Sendo assim, 

o conteúdo da página ou documento digital não deve ser alterado automaticamente, 

ao menos que o usuário seja avisado sobre essa situação antes de utilizar o 

componente ou conteúdo. A última diretriz, Assistência na inserção de dados, 

significa “Ajudar os usuários a evitar e a corrigir erros”. Então, se um erro de 
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inserção de dados for detectado de forma automática, o erro deve ser descrito ao 

usuário em formato de texto para que possam ser entendido e corrigido. 

O último princípio denomina-se Robusto e significa que o conteúdo deve ser 

completo para ser interpretado de forma confiável por uma ampla variedade de 

usuários, incluindo as tecnologias assistivas. Isso quer dizer que o conteúdo deve 

permanecer acessível, independentemente das tecnologias utilizadas. Este princípio 

compreende uma diretriz. 

Diretriz Compatível, visa “Maximizar a compatibilidade entre os agentes de 

usuário atuais e futuros, incluindo as tecnologias assistivas”. Assim, as informações 

devem ser inseridas de forma completa, de acordo com as recomendações para que 

seja compatível com as características dos usuários e com as tecnologias assistivas. 

Portanto, essas são diretrizes de acessibilidade para o conteúdo da web, elas 

consistem em um conjunto de recomendações para fazer com que o conteúdo seja 

acessível, principalmente para pessoas com deficiência, mas também para todos 

os usuários, assim como as recomendações do eMAG 3.1.  

 

1.3.3 eMAG 3.1 

 

O Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico – eMAG 3.1  (2014), tem o 

compromisso de ser o norteador no desenvolvimento e na adaptação de conteúdos 

digitais do governo federal, garantindo o acesso a todos. Trata-se de um documento 

com recomendações a serem consideradas para que o processo de acessibilidade 

dos sítios e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de 

fácil implementação (BRASIL, 2014). 

Essas recomendações são divididas em seções, as quais contemplam nove 

recomendações sobre Marcação, sete recomendações sobre Comportamento, doze 

recomendações sobre Conteúdo e Informação, quatro recomendações sobre 

Apresentação e Design, cinco recomendações sobre Multimídia e oito 

recomendações sobre Formulários, totalizando 45 recomendações, conforme 

(eMAG, 2014): 

 As recomendações referentes à marcação dividem-se em: respeitar os 

padrões web; organizar o código HTML de forma lógica e semântica; utilizar 

corretamente os níveis de cabeçalho; ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e 

tabulação; fornecer âncoras para ir direto a um bloco de conteúdo; não utilizar 
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tabelas para diagramação; separar links adjacentes; dividir as áreas de informação e 

não abrir novas instâncias sem a solicitação do usuário. Adaptar essas 

recomendações a documentos digitais significa organizar o conteúdo de forma lógica 

e intuitiva para a leitura, utilizando estilos para definir os níveis de títulos e subtítulos, 

fornecer links para ir aos conteúdos, utilizar tabelas em dados tabulares e não para 

decorar a página, entre outras possibilidades. 

 Já as recomendações relacionadas ao comportamento, classificam-se em: 

disponibilizar todas as funções da página via teclado; garantir que os objetos 

programáveis sejam acessíveis; não criar páginas com atualização automática 

periódica; não utilizar redirecionamento automático de páginas; fornecer alternativa 

para modificar limite de tempo; não incluir situações com intermitência de tela e 

assegurar o controle do usuário sobre as alterações temporais do conteúdo. Para 

atender a essas recomendações em documentos digitais pode-se disponibilizar 

atalhos via teclado, garantir a acessibilidade em objetos inseridos, não incluir efeitos 

piscantes e garantir o controle do documento pelos usuários. 

As recomendações sobre conteúdo e informação distribuem-se em: identificar 

o idioma principal da página; informar mudança de idioma no conteúdo; oferecer um 

título descritivo e informativo à página; informar o usuário sobre sua localização na 

página; descrever links clara e sucintamente; fornecer alternativa em texto para as 

imagens do sítio; utilizar mapas de imagem de forma acessível; disponibilizar 

documentos em formatos acessíveis; em tabelas, utilizar títulos e resumos de forma 

apropriada; associar células de dados às células de cabeçalho; garantir a leitura e 

compreensão das informações e disponibilizar uma explicação para siglas, 

abreviaturas e palavras incomuns. Com relação a essas recomendações em 

documentos digitais entende-se nomear os documentos, descrever links de forma 

clara e objetiva, fornecer alternativa em texto para as imagens inseridas, utilizar 

títulos e conteúdos de forma apropriada em tabelas, disponibilizar explicação e 

garantir leitura e compreensão das informações. 

 Já as recomendações relacionadas à apresentação e design dividem-se em: 

oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano; não utilizar apenas 

cor ou outras características sensoriais para diferenciar elementos; permitir 

redimensionamento de texto sem perda de funcionalidade e possibilitar que o 

elemento com foco seja visualmente evidente. Essas recomendações aplicam-se a 

documentos digitais no sentido de oferecer contraste entre fonte do texto e o plano 
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de fundo e não utilizar-se apenas da cor para diferenciar elementos. 

 As recomendações sobre multimídia classificam-se em: fornecer alternativa 

para vídeo; fornecer alternativa para áudio; oferecer audiodescrição para vídeo pré-

gravado; fornecer controle de áudio para som e fornecer controle de animação. 

Então, ao inserir vídeo ou áudio em documentos digitais deve-se fornecer alternativa 

em texto para seus conteúdos e fornecer controle dessas mídias. 

 E as recomendações referentes a formulários dividem-se em: fornecer 

alternativa em texto para os botões de imagem de formulários; associar etiquetas 

aos seus campos; estabelecer uma ordem lógica de navegação; não provocar 

automaticamente alteração no contexto, fornecer instruções para entrada de dados; 

identificar e descrever erros de entrada de dados; agrupar campos de formulário e 

fornecer estratégias de segurança específicas ao invés de captcha. Desse modo, ao 

inserir formulários em documentos digitais deve-se fornecer alternativas em texto 

para os botões, descrever os campos, definir a ordem de navegação, fornecer 

instruções para entrada de dados e identificar erros de entrada. 

Assim, as recomendações do eMAG 3.1 proporcionam acessibilidade às 

informações disponibilizadas nas páginas do Governo, sendo desenvolvida de 

acordo com as necessidades brasileiras e em conformidade com os padrões 

internacionais, com o objetivo de promover a inclusão da população brasileira.  

Portanto, este estudo analisou as diretrizes e recomendações de 

acessibilidade WCAG 2.0 e eMAG 3.1 e as adaptou para proporcionar acessibilidade 

aos documentos digitais criados pelos servidores da Unipampa. 
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2 METODOLOGIA 

Este capítulo descreve os procedimentos seguidos para a realização desta 

pesquisa. Para tanto, apresenta o tipo de pesquisa, os sujeitos, os instrumentos para 

coleta de dados, os passos e o tempo da pesquisa. 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Esta é uma pesquisa aplicada, pois teve o propósito de gerar conhecimentos 

para aplicação prática, direcionados à solução de problemas específicos. De acordo 

com Gil (2008, p. 27), “[...] tem como característica fundamental o interesse na 

aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos”. Enquanto 

abordagem caracteriza-se como qualitativa, “[...] aprofunda-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável 

em equações, médias e estatísticas” (MINAYO,1992, p.22).  

Quanto aos objetivos, classificou-se como descritiva, “[...] têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

[...]” (GIL, 2002, p. 28). No que se refere ao tipo, caracterizou-se como estudo de 

caso, pois de acordo com Yin (2005, p. 32),  

 
O estudo de caso é um estudo empírico que investiga um fenômeno atual 
dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno 
e o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias 
fontes de evidência. 
 

Desse modo, ao investigar sobre como apoiar os servidores da Unipampa no 

processo de criação de documentos digitais acessíveis nos editores de texto 

Microsoft Word e LibreOffice Writer, buscou-se a solução para um problema coletivo, 

agindo no campo da prática e investigando sobre ela. 

 

2.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os servidores (Docentes e Técnico-

Administrativos em Educação) dos dez campus da Unipampa (Alegrete, Bagé, 

Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, 
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São Gabriel e Uruguaiana) e alunos com algum tipo de deficiência ou outras 

necessidades. 

 

2.3 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Primeiramente, elaborou-se um questionário online (Apêndice A), com quatro 

perguntas fechadas e uma pergunta aberta com o objetivo de identificar o grau de 

conhecimento dos servidores da Unipampa sobre documentos digitais acessíveis e a 

importância de ter um manual de orientações para a acessibilidade em documentos 

digitais. 

Para enviar o questionário, precisou-se de uma autorização institucional para 

coleta de dados (Apêndice B), esta autorização foi assinada pelo Vice-Reitor e 

encaminhada ao setor DTIC da Unipampa para que eles enviassem o questionário 

para o e-mail dos servidores. 

Após o desenvolvimento do Manual, ele foi disponibilizado aos servidores 

juntamente com um documento de aplicação das orientações do manual com 

instruções de formatação (Apêndice C), para que pudessem avaliar se as 

orientações estavam claras, com os passos corretos e sugerir melhorias registrando 

suas percepções no questionário de avaliação do manual (Apêndice D). 

Para validar o manual, foi disponibilizado um documento de validação do 

manual (Apêndice E) criado e formatado a partir das orientações do manual a alunos 

e servidores com alguma deficiência. Eles validaram a acessibilidade do documento 

registrando suas percepções no questionário de validação (Apêndice F). 

 

2.4 PASSOS DA PESQUISA 

 

Para realização desta pesquisa contemplaram-se os seguintes passos: 

 

2.4.1 Pesquisa bibliográfica e documental 

 

Para dar suporte teórico à pesquisa, realizou-se leitura de livros e publicações 

sobre acessibilidade, democratização, tecnologia assistiva, desenho universal, 

recomendações de acessibilidade, além disso, foi realizada uma pesquisa 

documental por meio do acesso ao relatório técnico de inclusão e acessibilidade e 
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documentos como plano de desenvolvimento institucional da Unipampa. 

 

2.4.2 Levantamento de dados 

 

Para identificar o grau de conhecimento dos servidores da Unipampa sobre 

documentos digitais acessíveis e a importância de ter um manual de orientações 

para a acessibilidade de documentos digitais, em novembro de 2016, aplicou-se um 

questionário online (Apêndice A) com quatro perguntas fechadas e uma aberta.  

 

2.4.3 Pesquisa de mercado 

 

Para identificar o que existia no mercado com relação a manuais de 

orientações para criação de documentos digitais acessíveis realizou-se pesquisa no 

site Google, buscando-se pelos termos “Manual documentos digitais acessíveis”, 

“Documentos digitais acessíveis” e “Acessibilidade em documentos digitais”, 

encontrou-se cinco manuais com orientações para criação de documentos digitais 

acessíveis no Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PDF e outro com dicas, sem 

citar programas específicos. 

 

2.4.4 Pesquisa exploratória 

 

Para definir as orientações para criação de documentos digitais acessíveis 

que foram utilizadas no manual, comparou-se as diretrizes WCAG 2.0 e as 

recomendações eMAG 3.1, além disso, explorou-se os softwares editores de texto 

(Microsoft Word 2010 e LibreOffice Writer), com o objetivo de identificar os recursos 

e funcionalidades desses programas para adaptação das diretrizes e 

recomendações.  

 

2.4.5 Desenvolvimento do Manual 

 

Para apoiar os servidores na criação de documentos digitais acessíveis 

objetivou-se desenvolver um Manual de orientações, que contemplou as 

recomendações de acessibilidade adaptadas a conteúdos digitais e o passo a passo 

com instruções e imagens das telas dos programas editores de texto indicando 
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como aplicar cada recomendação utilizando o teclado e o mouse. Para tornar as 

imagens do manual acessíveis, solicitou-se a opinião de consultores com deficiência 

e especialistas em audiodescrição. 

O manual de orientações para criação de documentos digitais acessíveis nos 

editores de texto foi desenvolvido no Microsoft Word e dividido em duas partes: a 

primeira parte com orientações para criação de documentos digitais acessíveis no 

Microsoft Word 2010 e a segunda parte com orientações para criação de 

documentos digitais acessíveis no LibreOffice Writer. Dessa maneira, os dois 

editores de texto utilizados pelos servidores na Unipampa foram contemplados, 

ampliando-se a possibilidade de acessibilidade em documentos digitais.  

 

2.4.6 Avaliação do Manual 

 

Em maio de 2017, os servidores da Unipampa foram convidados a avaliar o 

manual de orientações, registrando, entre outras informações, as dificuldades 

encontradas na sua utilização e sugestões de melhoria.   

Junto com o questionário de avaliação (Apêndice D) foi enviado o manual de 

orientações (Apêndice G e H) e o documento de aplicação das orientações do 

manual com instruções de formatação (Apêndice C). Os servidores escolheram o 

editor de texto de sua preferência e realizaram a formatação do documento 

conforme orientações. 

Antes do manual ser disponibilizado aos servidores da Unipampa para 

avaliação, foi realizada verificação de acessibilidade pelo recurso disponível no 

Microsoft Word 2010 e foi solicitado a um consultor cego, servidor do Núcleo de 

Acessibilidade da UFSM, para que avaliasse a acessibilidade do manual. 

 

2.4.7 Ajuste do Manual 

 

Os ajustes foram realizados durante o desenvolvimento, após a avaliação e 

após a validação do manual, com o objetivo de melhorá-lo, de acordo com as 

sugestões dos consultores, dos servidores da Unipampa e dos participantes com 

deficiência. 
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2.4.8 Validação do Manual 

 

Para validar o manual de orientações, em maio de 2017, foi disponibilizado 

um documento criado e formatado de acordo com as orientações do manual a 

alunos e servidores da Unipampa com alguma deficiência e a um consultor cego do 

Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da UFSM. Eles validaram a acessibilidade do 

documento registrando suas percepções no questionário de validação (Apêndice F).  

 

2.4.9 Conclusão do estudo 

 

Este passo se concretiza a partir dos dados coletados por meio dos 

instrumentos de pesquisa, pela avaliação e validação do manual e pelas 

considerações e direcionamentos finais após análise dos dados pela pesquisadora. 

 

2.5 TEMPO DE PESQUISA 

 

O estudo com relação ao tempo caracterizou-se como longitudinal, pois 

existiram, pelo menos, dois pontos no tempo em que se colheram dados. Campbell 

e Stanley (1963; apud HOPPEN et al., 1996) descrevem o princípio do estudo 

longitudinal como aquele que permite medir as dimensões do objeto de um estudo 

antes e depois da intervenção de um fenômeno para determinar se este fenômeno 

tem ou não efeitos. 
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Este capítulo apresenta a análise dos resultados referente à contextualização 

da pesquisa, ao levantamento de dados, à pesquisa de mercado, à pesquisa 

exploratória, ao desenvolvimento do manual, ao processo de avaliação, ajuste e 

validação do manual. 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 

que fez parte do programa de expansão das Universidades Federais no Brasil. Um 

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério da Educação, a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), previu a ampliação do Ensino Superior na metade sul do estado do Rio 

Grande do Sul (UNIPAMPA, 2016). 

A Unipampa foi criada pelo governo federal por meio da lei nº 11.640, de 

11/01/2008, e tem como objetivos, 

 

[...] ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do 
conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua 
inserção regional, mediante atuação multicampi na mesorregião Metade Sul 
do RS. (BRASIL, 2008, p.1) 
 

Está presente em 10 campi localizados em 10 diferentes cidades das regiões 

da Campanha e Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Os campi estão localizados 

em Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Itaqui, Jaguarão, Dom Pedrito, São Borja, 

Santana do Livramento, São Gabriel e Uruguaiana. 

No final de 2016, a Universidade tinha aproximadamente 1.757 servidores 

(902 docentes e 855 técnicos-administrativos em educação), 19 deles apresentam 

alguma deficiência. No mesmo período, a Unipampa tinha aproximadamente 11.160 

alunos, desses 1.079 com algum tipo de deficiência ou outras necessidades, 

conforme o Sistema de Extração de dados da Unipampa (UNIPAMPA, 2016). 

Em 2008, a Unipampa assumiu o compromisso com a inclusão educacional 

ao criar o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NInA). Em seguida, foram instituídos 

os Núcleos de Desenvolvimento Educacional (NuDE), formados por técnicos 

administrativos do apoio pedagógico e da assistência estudantil, que assumiram a 
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operacionalização das ações de acompanhamento aos estudantes, incluindo o 

atendimento àqueles com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação (MELO et al., 2012). 

Desde então, o NInA vem coordenando as ações de inclusão e acessibilidade 

na Unipampa, que incluem formação continuada de docentes e técnicos, orientação 

aos NuDE para estruturação do Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

aquisição de recursos de acessibilidade como impressoras Braille, leitores de livros 

para as bibliotecas de todos os Campus, mesas adaptadas para pessoas que 

utilizam cadeiras de roda, lupas eletrônicas, entre outros. 

Mesmo tendo avançado no sentido de adquirir recursos acessíveis, a 

acessibilidade e inclusão na Universidade vai muito além da disponibilização de 

materiais e equipamentos. Envolve pensar em tudo que é compartilhado e nas 

múltiplas formas de como as pessoas se comunicam e aprendem, entendendo que 

algumas delas precisam utilizar tecnologia assistiva. 

Desta forma, os sujeitos deste estudo foram os servidores (docentes e 

técnico-administrativos em educação) e os alunos com algum tipo de deficiência ou 

outras necessidades. 

A distribuição do número de alunos de acordo com o tipo de deficiência 

encontra-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Número de alunos da Unipampa em 2016, conforme o tipo de deficiência 

 

Tipo de deficiência Nº de alunos 

Baixa visão 3 

Cegueira 1 

Deficiência auditiva 20 

Deficiência física 36 

Deficiência mental 2 

Deficiência múltipla 2 

Deficiência visual 37 

Síndrome de Asperger 1 

Outras necessidades 977 

Continua 
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Tipo de deficiência Nº de alunos 

TOTAL 1.079 

 
Fonte: Unipampa (2016) 
 

Estes dados representam que a Unipampa, entre os dez Campi possuem 

quase 10% de alunos com algum tipo de deficiência ou outras necessidades. 

A Tabela 2 demonstra o número de alunos com deficiência ou outras 

necessidades considerados evadidos por abandono, cancelamento ou desligamento. 

 

Tabela 2 - Número de alunos da Unipampa de 2008 a 2016, conforme o tipo de deficiência e a forma 

de evasão 

Tipo de deficiência Abandono Cancelamento Desligamento Total de evadidos 

Cegueira 02 00 00 02 

Condutas típicas 01 00 00 01 

Deficiência auditiva 18 09 01 28 

Deficiência física 72 15 01 88 

Deficiência intelectual 00 01 00 01 

Deficiência mental 02 01 00 03 

Deficiência múltipla 05 00 00 05 

Deficiência visual 45 12 01 58 

Outras necessidades 1.123 339 65 1.527 

TOTAL 1268 377 68 1.713 

 
Fonte: Unipampa (2016)  

 

Estes números indicam que mais de 10% dos alunos com algum tipo de 

deficiência ou outras necessidades evadiram. Estes dados são preocupantes e a 

Universidade precisa agir no sentido de buscar alternativas para que estes alunos 

permaneçam na Instituição tendo uma educação de qualidade.  

Como possibilidade de contribuir com a educação inclusiva na Unipampa foi 

proposto o desenvolvimento do manual de orientações para a criação de 

documentos digitais acessíveis em editores de texto, para que os servidores tenham 

Conclusão 
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conhecimento para criar documentos acessíveis tanto para alunos, quanto para 

outros servidores e também para comunidade externa. 

 

3.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

O levantamento de dados foi realizado, em novembro de 2016, com o objetivo 

de identificar o grau de conhecimento dos servidores da Unipampa sobre 

documentos digitais acessíveis e a importância de ter um manual de orientações. 

Como resultado, obtiveram-se os dados iniciais que justificaram o desenvolvimento 

dos manuais em editores de texto. 

Do total de 1.757 servidores, 466 responderam o questionário, destes, 208 

docentes e 258 técnico-administrativos em educação, distribuídos entre as 10 

cidades onde a Unipampa tem campus. Julgou-se fundamental identificar se os 

servidores possuem conhecimento para criação de documentos digitais acessíveis, 

conforme Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Questão "Qual o seu grau de conhecimento para criar documentos digitais acessíveis?" 
 

 

Fonte: da autora 
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Analisando estes dados, pode-se concluir que 88% dos respondentes não 

têm conhecimento ou têm pouco conhecimento para criar documentos digitais 

acessíveis. A falta de conhecimento faz com que eles continuem criando e 

disponibilizando documentos digitais inacessíveis, afetando assim o acesso à 

informação e ao conhecimento por parte das pessoas que têm algum tipo de 

deficiência ou outras necessidades. 

 No Quadro 1, mostra-se o número de servidores que classificaram o grau de 

importância para criação de documentos digitais acessíveis entre os programas de 

apresentação, planilha, documento e e-mail.  

 
Quadro 1 - Questão “Qual a importância de um Manual de orientações para criação de documentos 
digitais acessíveis para os tipos de programas abaixo?” 
 

Grau de importância 
Editor de 

apresentação 
Editor de 
planilha 

Editor de 
texto 

Gerenciador 
de e-mail 

Extremamente importante 239    (51,3%) 227 (48,7%) 255 (54,7%) 248   (53,2%) 

Muito importante 125    (26,8%) 134 (28,8%) 127 (27,3%) 123   (26,4%) 

Importante 90      (19,3%) 91   (19,5%) 76   (16,3%) 84        (18%) 

Pouco Importante 09        (1,9%) 10     (2,1%) 5       (1,1%) 07       (1,5%) 

Nada importante 03        (0,6%) 04     (0,9%) 3       (0,6%) 04       (0,9%) 

 
Fonte: da autora 

 

A partir da análise destes dados, percebe-se que a maioria dos respondentes 

(255) considerou extremamente importante ter um manual com orientações para 

criação de documentos digitais acessíveis em editores de texto, assim como a 

minoria dos servidores (8) indicaram nada importante ou pouco importante a criação 

deste mesmo manual. Por isso, optou-se por desenvolver manual de orientações pra 

criação de documentos digitais acessíveis em editores de texto. 

Além das perguntas fechadas, o questionário apresentou uma pergunta 

aberta, na qual os servidores puderam se manifestar indicando sugestões, 

necessidade ou informações complementares. 

Nesta pergunta comprovou-se que ter um manual que oriente sobre a 

acessibilidade em documentos digitais é considerado extremamente importante e foi 

citado na pesquisa, onde dois respondentes declararam que: 

 

Ter um manual com orientações para criação de documentos digitais 
acessíveis é de extrema importância tanto para docentes quanto para TAEs, 
pois assim alunos, servidores e comunidade em geral serão beneficiadas, 
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tendo acesso a toda informação e conhecimento criada e disponibilizada 
pela Universidade. Parabéns pela iniciativa! (Respondente 1). 
 
Acredito que é extremamente necessária a implementação de um padrão 
para criação de documentos digitais acessíveis, pois a acessibilidade deve 
existir na prática. Todos os meios disponíveis para pessoas sem 
necessidades especiais devem ser estendidos aos que a possuem 
(Respondente 2). 
 

Percebe-se também que alguns servidores não faziam ideia da possibilidade 

de criar documentos acessíveis, conforme outros dois respondentes: 

 

Pesquisa importante, não fazia ideia dessas opções! (Respondente 3). 
 
Nunca tive a "necessidade" de utilizar estas ferramentas acessíveis. A partir 
da sua pesquisa percebi que sou leiga no assunto e que ficaria totalmente 
perdida para trabalhar com pessoas que necessitassem desses recursos. 
Aguardo, ansiosa, ações / formações sobre o tema! Obrigada e parabéns 
(Respondente 4). 

 

Além do desenvolvimento do manual, alguns servidores consideram 

importante propor formações/capacitações, conforme respondentes: 

 

Considero esta iniciativa bastante pertinente. Inclusive penso que devas 
envolver setores como NInA, CEaD e PROGRAD. Além do manual, 
recomendo que sejam propostas formações que possam ser oferecidas 
institucionalmente. Elas poderiam usar como referência os formulários de 
oferta de curso do NUDEPE. Seria um produto interessante também 
(Respondente 5). 
 
Na Unipampa, ainda não conheço nenhuma ação desse cunho (a não ser a 
presente proposta). Além de disponibilizar os materiais digitais acessíveis, 
seria importante uma capacitação aos servidores para também se 
aperfeiçoar no que diz respeito a este procedimento (Respondente 6). 
 

Enquanto servidores consideram fundamental que saibam criar documentos 

acessíveis, e também, por serem documentos públicos, que atendam a lei da 

transparência, conforme respondentes: 

 
Tenho conhecimentos para desenvolvimento de páginas web acessíveis. 
Tenho pouco conhecimento em relação a criação de documentos 
acessíveis, como por exemplo memorandos, portarias, editais. Considero o 
tema muito relevante tendo em vista que a universidade produz documentos 
que são públicos e devem cumprir a lei de transparência, é coerente que 
estes documentos sejam acessíveis a todos (Respondente 7). 
 
Como servidores públicos, acredito que temos que ter o maior e melhor 
nível de informações sobre a questão da acessibilidade, seja para pessoas 
cegas ou outros tipos de deficiências (Respondente 8). 
 

A avaliação e validação do manual serão fundamentais, pois garantirão que 

as instruções estarão adequadas, assim os docentes terão segurança para criar os 



59 
 

documentos e disponibilizar aos seus alunos, pois atualmente, conforme dois 

respondentes, acontece da seguinte forma: 

Tenho alunos com deficiência visual e gostaria de saber como criar 
documentos acessíveis. Atualmente crio arquivos em pdf e passo para o 
aluno que me avisa se conseguiu ou não utilizá-lo, mas seria bom ter um 
manual que explicasse como fazer a criação do arquivo corretamente 
(Respondente 9).  
 
Esta pesquisa é uma excelente oportunidade para levar ao conhecimento 
da comunidade a importância da necessidade de documentos digitais 
acessíveis a pessoas com deficiência visual. Tenho um aluno que possui 
90% da visão comprometida, então, tenho feito slides com a fonte 
aumentada para ele poder acompanhar as aulas. As provas também são 
impressas com fonte tamanho 24. Esta é uma forma possível de solucionar 
o problema a curto prazo. A acessibilidade é muito importante e a própria 
pesquisa evidencia essa necessidade (Respondente 10). 

 

Evidenciou-se que alguns servidores tentam aplicar alguma forma de 

acessibilidade aos documentos, mas consideraram muito importante esta pesquisa 

que objetivou desenvolver um manual de orientações para a criação de documentos 

digitais acessíveis. 

 

3.3 PESQUISA DE MERCADO 

 

A pesquisa de mercado foi realizada para identificar os manuais de 

orientações para criação de documentos digitais acessíveis existentes e disponíveis 

na internet. Como resultado, encontraram-se cinco manuais, o primeiro, denominado 

“Um guia prático para tornar documentos acessíveis: parte I”, que contempla 

acessibilidade em documentos do Microsoft Word 2013 e PDF e foi criado por Fortes 

et al. (2015). Já Salton, desenvolveu “Criando documentos digitais acessíveis Word, 

PowerPoint e PDF”, que aborda acessibilidade em Microsoft Word e PowerPoint nas 

versões 2003, 2007 e 2010 e PDF.  

O terceiro, desenvolvido por Silva e Sacramento, chama-se “Orientações para 

criação de documentos acessíveis no Microsoft Word” e compreende acessibilidade 

em documentos Microsoft Word 2013 e PDF. Cmuchal (2015) criou “Linhas de 

orientação para informação acessível. Tic para a acessibilidade à informação na 

aprendizagem”, o qual descreve dicas de como tornar acessível informação textual, 

imagem, áudio, vídeo, documentos eletrônicos, recursos online e material impresso, 

sem indicar como aplicar essas dicas em programas específicos. 
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O último encontrado foi desenvolvido por Sonza et al. (2015), denomina-se “O 

uso pedagógico dos recursos de tecnologia assistiva”, o capítulo V deste livro 

aborda recursos pedagógicos acessíveis, dos quais descreve acessibilidade em 

arquivos do Microsoft Office Word, PowerPoint, documentos PDF, documentos 

digitalizados e acessibilidade de conteúdos multimídia – Áudio e Vídeo. 

 Após a leitura desses documentos, percebeu-se a necessidade de 

desenvolver um manual que contemplasse a acessibilidade em documentos criados 

no LibreOffice Writer, por não ter encontrado manual desse programa. Também 

orientações de acessibilidade em documentos criados no Microsoft Word, pois 

mesmo tendo manuais desse programa, não contemplam todas as recomendações 

sugeridas e suas instruções são com a utilização do botão direito do mouse, então, 

um dos diferenciais foi orientar a aplicação dos recursos com o uso do teclado, 

utilizando-se teclas de atalho e do mouse. Além disso, esses programas são 

significativamente utilizados pelos servidores da Unipampa para criação de 

documentos digitais. 

 

3.4 PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 

A pesquisa exploratória foi realizada para definir as orientações para criação 

de documentos digitais acessíveis utilizadas no manual. A partir da comparação das 

diretrizes WCAG 2.0 e recomendações eMAG 3.1 adaptada de Duarte e Rocha 

(2012), elaborou-se a terceira coluna da tabela com as adaptações a documentos 

digitais. Como resultado, chegou-se às seguintes adaptações, conforme Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Comparação entre WCAG 2.0 e eMAG 3.1 e adaptações a documentos digitais 
 

Diretrizes WCAG 2.0 Recomendações eMAG 3.1 Adaptações a documentos 
digitais 

1.1 Fornecer 
alternativas em texto 
para todo o conteúdo 
não textual de modo 
que o mesmo possa 
ser apresentado de 
outras formas, de 
acordo com as 
necessidades dos 
usuários. 

3.6 Fornecer alternativa em 
texto para as imagens do sítio; 
3.7 Utilizar mapas de imagem 
de forma acessível; 
6.1 Fornecer alternativa em 
texto para os botões de 
imagem de formulários; 
6.2 Associar etiquetas aos 
seus campos; 
6.8 Fornecer estratégias de 
segurança específicas ao 
invés de CAPTCHA. 

Uso de elementos não textuais 

(Continua) 
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Diretrizes WCAG 2.0 Recomendações eMAG 3.1 Adaptações a documentos 
digitais 

1.2 Fornecer 
alternativas para 
conteúdo em 
multimídia dinâmica 
ou temporal. 

5.1 Fornecer alternativa para 
vídeo; 
5.2 Fornecer alternativa para 
áudio; 
5.3 Oferecer audiodescrição 
para vídeo pré-gravado; 
5.4 Fornecer controle de áudio 
para som. 

Esta diretriz e recomendações não 
serão adaptadas, pois nos 
programas editores de texto não 
costumam ser incluídos conteúdos 
multimídia. 

1.3 Criar conteúdo 
que possa ser 
apresentado de 
diferentes formas 
sem perder 
informação ou 
estrutura. 

1.2 Organizar o código HTML 
de forma lógica e semântica; 
1.6 Não utilizar tabelas para 
diagramação; 
3.9 Em tabelas, utilizar títulos 
e resumos de forma 
apropriada. 
3.10 Associar células de 
dados às células de 
cabeçalho; 
6.7 Agrupar campos de 
formulário; 
 

Uso de tabelas 
 
Uso de colunas 

1.4 Facilitar aos 
usuários a audição e 
a visualização dos 
conteúdos por meio 
da separação do 
primeiro plano do 
plano de fundo. 

4.1 Oferecer contraste mínimo 
entre plano de fundo e 
primeiro plano; 
4.2 Não utilizar apenas cor ou 
outras características 
sensoriais para diferenciar 
elementos; 
4.3 Permitir 
redimensionamento sem 
perda de funcionalidade. 
 

Uso da cor 
 
Uso das margens 
 
Uso do alinhamento do texto 
 
Uso do espaçamento entre linhas 
e entre parágrafos 
 
Uso das listas com marcadores e 
numeração 
 

2.1 Fazer com que 
toda a funcionalidade 
fique disponível a 
partir do teclado. 

2.1 Disponibilizar todas as 
funções da página via teclado; 
 

Os programas editores de texto 
possuem teclas de atalho próprias 
para acessar as funcionalidades, 
então o manual fornecerá 
orientações de como aplicar as 
orientações utilizando o teclado e o 
mouse. 

2.2 Proporcionar aos 
usuários tempo 
suficiente para lerem 
e utilizarem o 
conteúdo. 

2.5 Fornecer alternativa para 
modificar limite de tempo; 
2.7 Assegurar o controle do 
usuário sobre as alterações 
temporais do conteúdo; 
5.5 Fornecer controle de 
animação. 

Esta diretriz e recomendações não 
serão adaptadas, pois os 
programas editores de texto não 
possuem recursos para controle de 
tempo. 

2.3 Não criar 
conteúdo de uma 
forma que se sabe 
que pode causar 
convulsões. 

2.6 Não incluir situações com 
intermitência de tela. 
 

Uso do tipo e tamanho da fonte 

(Continuação) 
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Diretrizes WCAG 2.0 Recomendações eMAG 3.1 Adaptações a documentos 
digitais 

2.4 Fornecer formas 
de ajudar os usuários 
a navegar, localizar 
conteúdos e 
determinar o local 
onde estão. 

1.3 Utilizar corretamente os 
níveis de cabeçalho; 
1.4 Ordenar de forma lógica e 
intuitiva a leitura e tabulação; 
1.5 Fornecer âncoras para ir 
direto a um bloco de conteúdo; 
1.7 Separar links adjacentes; 
1.8 Dividir as áreas de 
informação; 
3.3 Oferecer um título 
descritivo e informativo à 
página; 
3.4 Informar o usuário sobre 
sua localização na página; 
3.5 Descrever links clara e 
sucintamente; 
4.4 Possibilitar que o elemento 
com foco seja visualmente 
evidente; 
6.3 Estabelecer uma ordem 
lógica de navegação. 
 

Uso dos estilos para formatar 
títulos 
 
Uso de número de página 
 
Uso do sumário automático 
 
Uso do índice de ilustrações 
 
Uso de hiperlinks 
 
Uso da quebra de página e quebra 
de seção 
 

 

3.1 Tornar o 
conteúdo textual 
legível e 
compreensível. 

3.1 Identificar o idioma 
principal da página; 
3.2 Informar mudança de 
idioma no conteúdo; 
3.11 Garantir a leitura e 
compreensão das 
informações; 
3.12 Disponibilizar uma 
explicação para siglas, 
abreviaturas e palavras 
incomuns. 
 

Uso do idioma do documento 
 
Uso de lista de siglas e 
abreviaturas 
 
 
 

3.2 Fazer com que as 
páginas Web 
apareçam e 
funcionem de forma 
previsível. 

1.9 Não abrir novas instâncias 
sem a solicitação do usuário; 
2.2 Garantir que os objetos 
programáveis sejam 
acessíveis. 
2.3 Não criar páginas com 
atualização automática 
periódica; 
2.4 Não utilizar 
redirecionamento automático 
de páginas; 
6.4 Não provocar 
automaticamente alteração no 
contexto. 

Esta diretriz e recomendações não 
serão adaptadas, pois os 
programas editores de texto não 
provocam atualizações 
automáticas.  

3.3 Ajudar os 
usuários a evitar e a 
corrigir os erros. 

6.5 Fornecer instruções para 
entrada de dados; 
6.6 Identificar e descrever 
erros de entrada de dados e 
confirmar o envio das 

Uso da ortografia e gramática 
 
Uso da Ajuda  
 
 

(Continuação) 
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Diretrizes WCAG 2.0 Recomendações eMAG 3.1 Adaptações a documentos 
digitais 

informações. 

3.4 Maximizar a 
compatibilidade com 
os agentes de 
usuário atuais e 
futuros, incluindo as 
tecnologias 
assistivas. 

1.1 Respeitar os Padrões 
Web. 
 
 

Uso da verificação de 
acessibilidade 
 

Não há diretriz 
correspondente a 
essa recomendação. 

3.8 Disponibilizar documentos 
em formatos acessíveis. 

Uso da propriedade do documento 
 
Uso do salvar 

 
Fonte: adaptado de Duarte e Rocha (2012) 

 
Pode-se perceber que as diretrizes WCAG 2.0 e as recomendações eMAG 

3.1, mesmo não sendo em mesmo número, possuem correspondência. Apenas a 

recomendação do eMAG 3.1 “Disponibilizar documentos em formatos acessíveis” 

não está relacionada a nenhuma das diretrizes WCAG 2.0. A partir dessa 

comparação foram estabelecidas as adaptações para documentos digitais, pois 

estas orientações são para páginas web. 

 

3.5 DESENVOLVIMENTO DO MANUAL 

 

O desenvolvimento do manual partiu da pesquisa exploratória, em que se 

compararam as diretrizes WCAG 2.0 e as recomendações eMAG 3.1 para definir as 

orientações para documentos digitais. Tendo a definição de 22 orientações, 

elaborou-se o passo a passo de como aplicá-las utilizando-se o teclado, o mouse e 

ilustrações com prints das telas dos programas. Desta forma, o documento ficou 

mais acessível, pois poderá ser acessado por pessoas que utilizam apenas o 

teclado, ou somente o mouse, ou tem um melhor entendimento visualizando 

imagens.  

Além disso, aplicaram-se as 22 orientações para que o manual ficasse 

acessível ao maior número de pessoas, tais como: tipo de letra sem serifa, tamanho 

da fonte adequado, cor com um bom contraste, alinhamento à esquerda, 

espaçamento entre linhas e entre parágrafos que facilitam a leitura, lista com 

marcadores nas instruções, uso de estilos nos títulos, margens de acordo com o 

padrão, quebra de página e de seção para evitar linhas em branco, uso de tabelas 

com a formatação adequada, elementos não textuais com título, descrição e 

(Conclusão) 
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legenda, inserção de número de páginas, sumário, índice de ilustrações, verificação 

do idioma, de ortografia e gramática, inclusão das propriedades do documento, 

disponibilização em diferentes formatos e verificação da acessibilidade.  

Para descrever as 99 imagens do manual solicitaram-se a opinião de uma 

consultora da comissão de audiodescrição da UFSM, de um consultor cego da 

UFSM e de uma consultora da UNESCO no projeto livro acessível e também autora 

do projeto Pra Cego Ver. Para isso, enviou-se parte do manual com descrições das 

imagens baseadas no entendimento da pesquisadora. Conforme a Nota Técnica nº 

21 de 2012, “A descrição de imagens é a tradução em palavras, a construção de 

retrato verbal de pessoas, paisagens, objetos, cenas e ambientes, sem expressar 

julgamento ou opiniões pessoais a respeito” (BRASIL, 2012). 

Segundo a consultora da UFSM sobre parte do manual enviado com 

descrições, “Achei muito bom, direto e compreensível. Não acho necessário maiores 

detalhamentos”. No mesmo sentido, a consultora da UNESCO indicou, 

 
Em um manual desse tipo muitas coisas precisam ser consideradas. Eu, 
particularmente, não descreveria minunciosamente as telas, porque a 
função delas é mostrar aos videntes como se faz. Aos cegos, a mesma 
informação está disponível em texto. Ficaria redundante. Aconselho que 
você apenas indique a existência da imagem de forma breve. Ex.: Figura 1: 
Imagem capturada da tela do Word com instruções de alinhamento via 
teclado. Melhor ainda será submeter seu trabalho à avaliação de um ou 
mais consultores cegos que entendam de acessibilidade (CONSULTORA 
DA UNESCO, 2017). 

 

 Para complementar as opiniões sobre como descrever as imagens do 

manual, o consultor cego, que é integrante do Núcleo de Acessibilidade da UFSM, 

respondeu, 

 
Gostei da objetividade nas descrições, pois o texto já é denso e ficaria 
cansativo com descrições longas. Entretanto, a forma como está é mais 
próximo à legendagem, não audiodescrição. Sugiro, para sua avaliação, 
algo mais imagético/descritivo. E, também, objetivo, para não esgotar o 
usuário na leitura. Antecipo que uma audiodescrição perfeita, que permita 
ver mentalmente a imagem em sua totalidade, é inviável. Mas, podemos sim 
encontrar palavras-chave e técnicas de escrita que permitam pelo menos 
uma compreensão imagética próxima a de vocês (CONSULTOR CEGO, 
2017). 

 

Assim, a partir das opiniões dos consultores, melhoraram-se as descrições 

das imagens, incluíram-se legendas e fontes, atendendo também a Nota Técnica nº 

005 de 2011, sobre as imagens no livro digital acessível – Mecdaisy, [...] A legenda, 
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fonte ou informações sobre a origem da imagem devem ser apresentadas 

posteriormente à descrição e à apresentação da própria imagem (BRASIL, 2011). 

Então, após o desenvolvimento do manual de orientações para criação de 

documentos digitais acessíveis nos editores de texto Microsoft Word 2010 e 

LibreOffice Writer, foi realizada a validação automática de acessibilidade do 

documento, por meio do recurso Verificar Acessibilidade do Word. Esta é uma 

recomendação do eMAG (2014), 

 
No que diz respeito às diretrizes de acessibilidade, é necessário realizar, 
inicialmente, uma validação automática, que é realizada através de 
softwares ou serviços online que ajudam a determinar se um sítio respeitou 
ou não as recomendações de acessibilidade, gerando um relatório de erros. 

 
Salienta-se que para uma validação mais efetiva, enviou-se o manual a um 

consultor cego para que fizesse a validação manual de acessibilidade e 

posteriormente realizaram-se os ajustes. A disponibilização do manual foi feita por e-

mail nos formatos .odt, .doc e .pdf. Além de disponibilizar o manual em vários 

formatos para download, também se pretende incluir no site da Unipampa no 

formato .html para que fique com mais opções de acessibilidade, como a utilização 

do tradutor de Libras por exemplo.  

  

3.6 AVALIAÇÃO E AJUSTE DO MANUAL 

 

A avaliação do manual foi realizada pelos servidores da Unipampa, em maio 

de 2017, com o objetivo de verificarem a clareza das orientações, as dificuldades 

encontradas na sua utilização e sugestões de melhoria. O convite foi enviado por e-

mail, juntamente com o manual de orientações (Apêndice G e H), o questionário de 

avaliação (Apêndice D) e o documento de aplicação das orientações do manual com 

instruções de formatação (Apêndice C). Os servidores escolheram o editor de texto 

de sua preferência e realizaram a formatação do documento conforme orientações. 

Ao total, 29 servidores fizeram a avaliação, 6 Docentes e 23 Técnicos-

Administrativos em Educação, conforme Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos servidores da Unipampa que participaram da avaliação do manual em 
maio de 2017 
 

 
Fonte: da autora 
 

 Obteve-se a participação de servidores de 9 campus da Unipampa, apenas o 

campus de Santana do Livramento não teve representante na avaliação, conforme 

Gráfico 3. 

 
Gráfico 3 - Distribuição dos servidores da Unipampa que participaram da avaliação por campus de 
atuação 
 

 
Fonte: da autora 
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 Levando-se em consideração a quantidade de tarefas que foram solicitadas 

para a realização da avaliação, considerou-se um número significativo de 

participantes, 16 servidores de Alegrete, 6 de Bagé, 1 de Caçapava do Sul, 1 de 

Dom Pedrito, 1 de Itaqui, 1 de Jaguarão, 1 de São Borja, 1 de São Gabriel e 1 de 

Uruguaiana. 

Já o Gráfico 4 mostra o grau de conhecimento dos servidores com relação 

aos editores de texto Word e Writer. 

 
Gráfico 4 - Grau de conhecimento dos servidores da Unipampa com relação aos editores de texto 

 
Fonte: da autora 

 
 Pode-se observar que o editor de texto que os servidores têm mais 

conhecimento é o Word, esta é uma realidade nas instituições, assim como afirmam 

Simão e Nomura (2014, p. 1), “O Word é um dos processadores de texto mais 

utilizados e mais populares, detendo na prática, o monopólio da criação de 

documentos na maioria das instituições públicas e privadas”. Porém, a Unipampa, 

por meio do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2017-2019 

(2016), tem como objetivos “Fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos” 

e “Incentivo ao uso de softwares livres”. Neste sentido, algumas ações estão sendo 

realizadas, como a capacitação de servidores para o uso do LibreOffice e a 

instalação de software livre nos computadores da Universidade. Resultado disto 

pode-se perceber no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Editor de texto escolhido para fazer a avaliação 
 

 
Fonte: da autora 

 
 Estes dados demonstram que houve um crescimento na utilização do Writer 

em comparação ao grau de conhecimento que os servidores têm sobre este editor 

de texto. Pois oito servidores (28%) informaram que tem conhecimento sobre o 

Writer enquanto que 12 servidores (41%) utilizaram o Writer para realizar a avaliação 

do manual.  

 Além das perguntas fechadas, o questionário apresentou algumas questões 

abertas, entre elas: Quais as dificuldades encontradas ao utilizar o manual e realizar 

a formatação do documento de aplicação das orientações? Dos 29 servidores, 23 

informaram que não encontraram dificuldades e alguns destacaram que 

encontraram no manual todos os passos para formatar o documento, cinco 

servidores indicaram ter dificuldades nos recursos mais avançados e menos 

utilizados no dia a dia, como tabela, gráfico, ilustrações, número de página e 

sumário e um servidor informou que navegar no manual não foi prático pelo fato das 

orientações para os dois editores estarem no mesmo documento. 

 Incluiu-se também uma pergunta opcional: Quais as suas sugestões para 

melhorar o manual?  Tendo como base as dificuldades encontradas pelos servidores 

e sugestões de melhoria, realizaram-se os ajustes, conforme Quadro 3. 
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Quadro 3 – Avaliação: sugestões e ajustes 
 

Sugestões Ajustes realizados 

Identificar a versão do Editor Writer usada. A versão do Writer usada foi identificada no 
início das orientações do manual. 

No item 2.4 cita-se espaçamento 2,25 e 
depois em 0,10 cm. 

Este item foi corrigido. 

Fazer vídeos curtos implementando as 
formações sugeridas. 

Esta será uma sugestão para trabalhos 
futuros. 

Separar as temáticas, o usuário escolhe 
qual arquivo irá ler e navegar conforme o 
software que irá usar. 

O manual, que era um arquivo dividido em 
duas partes, passou a ser dois arquivos, um 
manual do Word e um manual do Writer. 

Fornecer ele em diversas plataformas, como 
em HTML, pois é fácil de navegar, 
disponibilizar online para futuras consultas. 

O manual será disponibilizado em .pdf, .odt 
e .doc para download e em .html no site da 
Unipampa, atendendo as diretrizes de 
acessibilidade Web. 

Deixar mais enxuto, as normas da ABNT 
são ótimas para trabalhos científicos, mas 
deixa o texto longo com um número absurdo 
de páginas, disponibilize uma versão mais 
informal, com links de ligação entre o índice 
até a página do assunto. 

Por uma questão de acessibilidade, optou-
se em manter o manual com as normas, 
pois os recursos de sumário, índice, 
legenda, fonte, entre outros facilitam a 
navegação e leitura do documento. Ele já 
está com links. 

Ampliar informações no que se refere à 
tabela. 

Foram ampliadas as informações referentes 
à tabela. 

Fonte: da autora 

 

 Considera-se que as sugestões e os ajustes foram importantes para melhorar 

a qualidade e compreensão do manual e evidencia-se a partir do Gráfico 6 a 

satisfação dos servidores. 

 
Gráfico 6 - Nível de satisfação com o manual 
 

 

Fonte: da autora 
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 Estes dados indicam que 93% dos servidores participantes da avaliação 

ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos, o que se verifica também na questão: Você 

considera que o desenvolvimento do manual contribui para apoiar os servidores no 

processo de criação de documentos digitais acessíveis? Em resposta a esta 

questão, que também é o problema de pesquisa, todos os servidores responderam 

que sim, o manual contribui para apoiar os servidores na criação de documentos 

mais acessíveis. Além disso, um dos participantes destacou, 

 
Creio que aliado a oficinas e usado como complemento a atividades é uma 
boa ferramenta de apoio. Contudo não dispensa a criação de uma política 
de gestão e difusão do conhecimento institucional, visto que a padronização 
de formulários e documentos digitais dentro dos setores da universidade 
facilita a rotina, minimiza os erros e aumenta e gera a economia de trabalho 
burocrático, visto que um conhecimento produzido poderia ser 
reaproveitado. 

 

 Portanto, o manual é um recurso útil que auxiliará as pessoas a criar 

documentos digitais acessíveis, mas é importante ter uma política institucional para 

que todos os documentos criados e disponibilizados sejam acessíveis. 

 

3.7 VALIDAÇÃO E AJUSTE DO MANUAL 

 

Após a avaliação e ajustes do manual, a pesquisadora criou um documento 

de validação (Apêndice E), formatado de acordo com as orientações do manual e 

elaborou um questionário de validação (Apêndice F) para que após a leitura do 

documento, as pessoas com deficiência registrassem suas percepções sobre a 

acessibilidade do documento. 

 O documento e o questionário de validação foram respondidos, em maio de 

2017, por quatro alunos da Unipampa com diferentes tipos de deficiência, dois de 

Bagé, um de Caçapava do Sul e um de Jaguarão, também participaram da pesquisa 

uma docente surda da Unipampa de Alegrete e um Técnico-Administrativo em 

Educação e consultor cego da UFSM. O Gráfico 7 mostra a distribuição dos 

participantes pelo tipo de deficiência. 
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Gráfico 7 - Tipo de deficiência dos participantes 
 

 

Fonte: da autora 

 

 Pode-se perceber que participaram da validação pessoas dos diferentes 

segmentos (Docente, TAE e alunos), com diversas deficiências, o que foi 

fundamental para a validação do manual. Para entender melhor como essas 

pessoas acessam o computador realizou-se a seguinte pergunta: Utiliza recursos de 

Tecnologia Assistiva para acessar o computador? Quais? O aluno com Paralisia 

cerebral e baixa visão utiliza recurso de aumento de letra e o Técnico-Administrativo 

em Educação e consultor cego da UFSM utiliza software leitor de tela, os demais 

participantes não utilizam tecnologia assistiva. 

 Em outra questão, os participantes informaram que utilizam os editores de 

texto Bloco de notas, Word e PDF. Percebe-se então que nenhum utiliza o Writer. 

Desta forma, fizeram a validação por meio do Word, um deles na versão Word 2007 

e os outros cinco no Word 2010. Então foram questionados se “Identificaram 

problemas de acessibilidade no documento avaliado? Quais?” Os cinco que usaram 

Word 2010 não identificaram problemas de acessibilidade. Já o consultor cego que 

utilizou a versão anterior, Word 2007, informou que não conseguiu ler linha a linha 

com as setas, apenas leitura contínua. Para entender como poderia resolver o 

problema identificado, a pesquisadora enviou e-mail ao consultor cego, então 

identificou que poderia solucionar alterando o modo de exibição do documento, que 
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para o Word 2007 poderia ser no modo de exibição Layout de impressão ou 

estrutura de tópicos. Outra solução foi enviar o documento em PDF, desta forma o 

participante considerou que o documento estava acessível. 

 Como última questão, foi solicitado sugestões ou comentários sobre o 

documento de validação, desse modo, apresentam-se as sugestões/comentários e 

ajustes no Quadro 4. 

 
Quadro 4 – Validação: sugestões/comentários e ajustes 
 

Sugestões/Comentários Ajustes realizados 

Comentário: Uma coisa que peço para ser 
colocada em provas, assim ficando mais 
tranquilo de ser lida é a colocação do texto 
em negrito, deixando mais legível o 
entendimento. Já em documentos digitais, 
não precisa deste adicional e o texto normal 
já fica legível. 

Sem necessidade de ajustes. 

Sugestão: Nas descrições das imagens, 
coloque "Descrição da imagem" no início, 
para entendermos que a frase tem essa 
função.  

Foi inserido “Descrição da imagem” como 
título da descrição das 99 imagens do 
manual. 

Sugestão: Indicar a disponibilização do 
arquivo em PDF para evitar problemas nas 
versões de editores de texto. 

Foi inserido no manual o passo a passo com 
ilustrações de como salvar ou exportar em 
PDF e foi orientada a importância da 
disponibilização neste formato. 

Comentário: Só preciso usar com legenda 
ou janela de interprete de Libras. 

Todas as imagens do manual possuem 
legenda. Quando o manual for 
disponibilizado em html na página da 
Unipampa poderá usar o recurso VLibras. 

 
Fonte: da autora 
 

 A validação manual é um dos passos sugeridos pelo eMAG (2014) para a 

avaliação de acessibilidade. 

 
A validação manual é uma etapa essencial na avaliação de acessibilidade 
de um sítio, já que os validadores automáticos não são capazes de detectar 
todos os problemas de acessibilidade em um sítio, pois muitos aspectos 
requerem um julgamento humano. Por exemplo, validadores automáticos 
conseguem detectar se o atributo para descrever imagens foi utilizado em 
todas as imagens do sítio, mas somente uma pessoa poderá verificar se a 
descrição da imagem está adequada ao seu conteúdo. [...] (eMAG, 2014). 
 

Tendo em vista a importância da validação do manual, a etapa de testes com 

usuários reais (pessoas com deficiência) é considerada fundamental, pois de acordo 

com eMAG (2014), “Um usuário real poderá dizer se um sítio está realmente 

acessível, compreensível e com boa usabilidade e não simplesmente tecnicamente 

acessível”. Este processo de validação manual com a participação de usuários com 
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deficiência foi muito importante para garantir que o manual oriente corretamente 

para criação de documentos digitais acessíveis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A acessibilidade dos documentos digitais pode ser compreendida como uma 

forma de democratização, em que se amplia o acesso à informação e ao 

conhecimento. Nessa perspectiva, as tecnologias podem ser instrumentos aliados a 

uma prática educativa mais inclusiva. Assim, um sistema educacional inclusivo 

demanda a articulação de ações que garantam o direito das pessoas com 

deficiência a não apenas ingressarem nos espaços regulares de ensino, mas 

também de terem condições de permanecer e concluir os seus estudos de forma 

efetiva. 

Nesse sentido, a acessibilidade dos documentos digitais é uma das ações 

necessárias para a concretização de processos inclusivos no ensino superior, já que 

os estudantes com deficiência, incluídos nesses espaços, precisam de um conjunto 

de elementos que auxiliem na aprendizagem e desenvolvimento acadêmico, dentre 

esses, o acesso a documentos digitais criados e disponibilizados pelas instituições. 

Dessa maneira, no âmbito da Unipampa, foi desenvolvido o presente estudo o 

qual propôs solucionar a problemática de como apoiar os servidores, docentes e 

técnico-administrativos em educação, no processo de criação de documentos 

digitais acessíveis. A partir dessa questão, foi realizada pesquisa bibliográfica e 

documental, levantamento de dados, pesquisa de mercado e pesquisa exploratória 

para atingir o objetivo geral que foi desenvolver um manual de orientações para 

criação de documentos digitais acessíveis nos editores de texto Microsoft Word 2010 

e LibreOffice Writer. 

Os objetivos específicos foram alcançados na medida em que o manual foi 

desenvolvido, avaliado, ajustado e validado, considerando as recomendações de 

acessibilidade WCAG 2.0 e eMAG 3.1, os softwares mais utilizados pelos servidores 

e a necessidade das pessoas com deficiência. Desse modo, apresentam-se as 

considerações relacionadas aos dados obtidos no estudo, as contribuições da 

pesquisa, limitações e perspectivas de trabalhos futuros. 

Com relação às considerações sobre os dados obtidos no estudo, 

primeiramente foi importante conhecer a realidade da instituição, o perfil dos 

servidores e dos alunos, a quantidade de alunos e servidores com deficiência e o 

grau de conhecimento que eles tinham para criar documentos acessíveis. Tendo 

essas informações, constatou-se que o número de alunos com deficiência na 
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Unipampa tem aumentado a cada ano, assim como o número de evasões desses 

alunos. Esta é uma situação preocupante, assim como a falta de conhecimento da 

maioria dos servidores para criar documentos digitais acessíveis. A partir dessas 

evidências e com o objetivo de tentar melhorar a realidade identificada, realizou-se o 

estudo sobre as recomendações de acessibilidade WCAG 2.0 e eMAG 3.1 e 

desenvolveu-se as orientações de acessibilidade para o manual.  

Após o desenvolvimento, foi proposto aos servidores a avaliação do manual, 

em que se obteve sugestões importantes para a melhoria e ampliação das 

orientações. Nesta etapa, 93% dos servidores participantes da avaliação, 

informaram que ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com o manual e 

consideraram que é um recurso importante para apoiar na criação de documentos 

digitais acessíveis.  

Outra etapa fundamental do estudo foi a realização da validação por pessoas 

com deficiência, pois elas puderam informar as necessidades, dificuldades, 

sugestões e constatar se um documento digital elaborado baseando-se nas 

orientações do manual estava efetivamente acessível. Verificou-se então que para 

os sujeitos participantes da pesquisa com deficiência visual, cegueira, surdez, 

deficiência física, paralisia cerebral e baixa visão, os documentos criados a partir das 

orientações do manual estavam acessíveis. 

Desta forma, entre as contribuições da pesquisa citam-se: a conscientização 

das pessoas acerca da acessibilidade dos materiais a serem produzidos e 

veiculados pela Unipampa, pois a maioria dos servidores não tinham consciência da 

importância e nem sabiam como fazer para que os documentos fossem acessíveis; 

o desenvolvimento do manual e a avaliação dos servidores, considerando-o como 

material de apoio importante para a criação de documentos digitais acessíveis, 

tendo em vista a quantidade de alunos com deficiência e o elevado número de 

evasões na instituição; o manual pode ser referenciado em documentos orientadores 

ou normativos, como os de elaboração de monografias, dissertações e teses. 

Entre as limitações da pesquisa, por sua vez, destaca-se que a validação do 

manual foi realizada apenas no editor de texto Microsoft Word, pois as pessoas com 

deficiência não tinham conhecimento e não usavam o LibreOffice Writer para testar 

a acessibilidade do documento disponibilizado por meio deste software. Porém, de 

acordo com sugestão do consultor cego, o ideal é disponibilizar o documento em 

PDF acessível, assim evitam-se problemas relacionados aos editores de texto e 
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versões utilizadas. Outra limitação foi quanto aos participantes da pesquisa, pois 

para realizar a avaliação faltou a participação de servidores de um campus da 

Unipampa, ficando então sem a realidade deste campus. Da mesma forma nem 

todos os tipos de deficiência foram representados na validação do manual.  

Desse modo, apresentam-se perspectivas de trabalhos futuros, algumas 

delas extraídas das próprias sugestões dos servidores, como por exemplo, o 

desenvolvimento de vídeos curtos com a explicação de cada orientação para tornar 

documentos digitais acessíveis, utilizando-se legenda e intérprete de Libras; o 

desenvolvimento de manuais para criação de documentos digitais acessíveis em 

outros programas, como apresentações e planilhas; a capacitação aos servidores, 

por meio de cursos práticos; e a disponibilização do manual em formato html no site 

da Unipampa, atendendo às diretrizes e recomendações de acessibilidade para 

páginas Web.  

Ressalta-se que algumas ações já estão sendo articuladas ou em processo 

de implementação, tais como: o planejamento de cursos de capacitação na área de 

acessibilidade de documentos digitais para os servidores da Unipampa; a 

disponibilização do manual no site institucional da Unipampa, em vários formatos, 

inclusive em html com a possibilidade de utilização de tradutor de Libras. 

No entanto, ainda é possível realizar outras ações como: avaliar se a 

utilização do manual contribuiu para a criação de documentos mais acessíveis no 

cotidiano da universidade; de que modo poderia se expandir a criação de 

documentos acessíveis; se os servidores da Unipampa utilizam o manual e se há 

outras iniciativas.  

Concluindo, é possível afirmar que o manual apresenta potencial para apoiar 

a criação de documentos digitais mais acessíveis e considera-se imprescindível que 

as instituições continuem trabalhando para desenvolverem estratégias que 

favoreçam os processos inclusivos em seus espaços para que a democratização do 

conhecimento seja uma realidade possível.  

Portanto, é necessário promover a inclusão digital a partir de documentos em 

formatos acessíveis para assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer 

seus direitos de acesso à informação e ao conhecimento em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. A universidade, por ser um espaço legítimo 

da diversidade, deve ser organizada por práticas comprometidas com a inclusão de 
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pessoas com deficiência, com democratização do conhecimento e com a 

consequente democratização da nossa sociedade. 
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APRESENTAÇÃO 

Acessibilidade digital é a capacidade de um produto digital ser flexível o 

suficiente para atender às necessidades e preferências do maior número possível de 

pessoas, além de ser compatível com tecnologias assistivas usadas por pessoas 

com necessidades especiais (DIAS, 2003). 

Neste sentido, este manual é resultado da dissertação “Acessibilidade em 

documentos digitais: uma possibilidade de democratizar a informação e o 

conhecimento na Unipampa”, do Mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede, 

realizado na Universidade Federal de Santa Maria sob orientação da Profª. Drª. Ana 

Cláudia Oliveira Pavão.  

Tendo por base as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 

2.0 e o Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico (eMAG) 3.1, desenvolveu-

se este manual com orientações para criação de documentos digitais acessíveis no 

Microsoft Word 2010, com o objetivo de apoiar os servidores, docentes e técnico-

administrativos em educação, da Unipampa no processo de criação de documentos 

digitais acessíveis. Pois, em pesquisa realizada em 2016 por Daniele dos Anjos 

Schmitz, identificou-se que 88% dos servidores da Unipampa que participaram da 

pesquisa não tinham conhecimento ou tinham pouco conhecimento para criar 

documentos digitais acessíveis e 97% consideraram importante a criação do 

manual. 

Além dessas questões, ressalta-se que a Unipampa, em 2016, possuía quase 

10% de alunos com alguma deficiência ou outras necessidades. Também têm 

servidores com deficiência e disponibiliza materiais digitais para a comunidade 

interna e externa. Portanto, precisa-se criar documentos em formatos acessíveis 

para garantir que todas as pessoas sejam incluídas e tenham direito à participação e 

à igualdade de oportunidades.  

Espera-se que os servidores da Unipampa criem e disponibilizem documentos 

digitais mais acessíveis, tornando-os meio de democratização da informação e do 

conhecimento. Desse modo, as pessoas terão acesso a possíveis instrumentos de 

emancipação, tornando-se sujeitos parte da Universidade e da sociedade.  
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1 ORIENTAÇÕES PARA CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ACESSÍVEIS 

NO MICROSOFT WORD 2010 

1.1 USO DO TIPO E TAMANHO DA FONTE 

Procure utilizar fontes sem serifa, como Arial, Calibri, Tahoma, Verdana, pois 

as fontes com serifa dificultam a leitura a pessoas com baixa visão, dislexia ou com 

incapacidades cognitivas. O tamanho da fonte deve estar adequado à finalidade do 

documento, sugere-se tamanho igual ou superior a 12 pontos. 

Para alterar o tipo e o tamanho da fonte utilizando o teclado: 

1. Selecione o texto desejado, para isso pressione Shift + setas de direção ou 

selecione todo o texto pressionando as teclas Ctrl + T; 

2. Pressione as teclas Ctrl + D para abrir o grupo Fonte, selecione a Fonte e o 

Tamanho desejados com as setas de direção, com a tecla Tab alterne entre os 

campos, selecione o botão Ok e pressione a tecla Enter. 

Para alterar o tipo e o tamanho da fonte utilizando o mouse: 

1. Selecione o texto desejado, para isso segure o botão esquerdo do mouse e 

movimente o cursor por cima do texto desejado e solte o botão ou selecione todo o 

texto, para isso clique na guia Página Inicial, grupo Edição, escolha a opção 

Selecionar e Selecionar Tudo, conforme Figura 1; 

Figura 1 - Opção Selecionar Tudo 

 

Fonte: Print Screen do grupo Edição do Word 2010 

2. Clique na guia Página Inicial e no grupo Fonte escolha o Tipo e o Tamanho da Fonte 

desejados, conforme Figura 2. 
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Figura 2 - Opções Tipo e Tamanho da Fonte 

 

Fonte: Print Screen do grupo Fonte do Word 2010 

1.2 USO DA COR 

 Deve-se ter cuidado com as cores escolhidas para uso no documento, pois 

algumas pessoas não distinguem cores ou visualizam as informações apenas em 

preto e branco, são daltônicas ou tem baixa visão. Sendo assim, recomenda-se não 

utilizar a cor como única forma de transmitir significado, além disso, é importante 

garantir um bom contraste entre a cor da página e a cor da fonte. Se precisar 

destacar o texto, dê preferência para o uso do Negrito e não a diferenciação por 

cores, não utilize marcas d’água ou imagens de fundo e não formate o texto com 

efeito de intermitência. 

 Exemplo incorreto de transmitir significado apenas pelo uso da cor: 

 Situação dos alunos: representados pela cor verde estão aprovados e pela 

cor vermelha estão reprovados: Cecília Nunes, Martin Gomez, Dan Lima. 

 Exemplo correto de transmitir significado não utilizando apenas o uso da cor: 

 Situação dos alunos: Cecília Nunes (aprovada), Martin Gomez (aprovado), 

Dan Lima (reprovado). 

Exemplos de combinações de cores entre a cor de fundo e a cor da fonte que 

representam um bom contraste: 

 Fonte PRETA sobre fundo BRANCO e Fonte BRANCA sobre fundo PRETO 

 Fonte AZUL sobre fundo BRANCO e Fonte BRANCA sobre fundo AZUL 

 Fonte VERMELHA sobre fundo BRANCO e Fonte BRANCA sobre fundo 

VERMELHO 

 Fonte AMARELA sobre fundo PRETO 
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 Fonte AMARELA sobre fundo VERDE 

Para formatar a cor da fonte e do fundo utilizando o teclado: 

1. Selecione o texto desejado, para isso pressione Shift + setas de direção ou 

selecione todo o texto pressionando as teclas Ctrl + T; 

2. Pressione as teclas Ctrl + D para abrir o grupo Fonte, se movimente com a tecla Tab 

até a Cor da Fonte, selecione a cor desejada com as setas de direção e pressione a 

tecla Enter para confirmar, com a tecla Tab selecione o botão Ok e pressione a tecla 

Enter. 

3. Com o texto ainda selecionado, pressione as teclas Alt + C + H para abrir a guia 

Página Inicial, grupo Parágrafo, opção Sombreamento, com as setas de direção 

escolha a cor do fundo e pressione a tecla Enter para Confirmar. 

Para formatar a cor da fonte e do fundo utilizando o mouse: 

1. Selecione o texto desejado, para isso segure o botão esquerdo do mouse e 

movimente o cursor por cima do texto desejado e solte o botão; 

2. Clique na guia Página Inicial, grupo Fonte, opção Cor da Fonte e clique na cor 

desejada, conforme Figura 3; 

Figura 3 - Opção cor da fonte 

 

Fonte: Print Screen do grupo Página Inicial, grupo Fonte do Word 2010 

3. Com o texto ainda selecionado, clique na opção sombreamento que encontra-se na 

guia Página Inicial, grupo Parágrafo e escolha a cor de fundo desejada, conforme 

Figura 4. 
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Figura 4 - Opção Sombreamento 

 

Fonte: Print Screen da guia Página Inicial, grupo Parágrafo do Word 2010 

1.3 USO DO ALINHAMENTO DO TEXTO 

Sempre que possível utilize alinhamento à esquerda, pois facilita a ligação 

entre as palavras e a leitura pelas pessoas que precisam ampliar o texto ou que tem 

dificuldade cognitiva. 

Para alterar o alinhamento do texto utilizando o teclado: 

1. Selecione o texto desejado, para isso pressione Shift + setas de direção ou 

selecione todo o texto pressionando as teclas Ctrl + T; 

2. Pressione Alt + C + PG para abrir o grupo Parágrafo, selecione o alinhamento 

esquerda com as setas de direção e com a tecla Tab selecione o botão Ok e 

pressione a tecla Enter. 

Para alterar o alinhamento do texto utilizando o mouse: 

1. Selecione o texto desejado, para isso segure o botão esquerdo do mouse e 

movimente o cursor por cima do texto desejado e solte o botão; 

2. Clique na guia Página Inicial e no grupo Parágrafo, escolha a opção Alinhar Texto à 

Esquerda, conforme Figura 5. 

 

  



121 

 

Figura 5 - Opção alinhar texto à Esquerda 

 

Fonte: Print Screen do grupo Parágrafo do Word 2010 

1.4 USO DO ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS E ENTRE PARÁGRAFOS 

 É importante aumentar o espaçamento entre linhas e entre parágrafos ao 

formatar textos, pois desta forma, as pessoas com deficiência cognitiva terão 

facilidade na leitura, por estarem mais afastadas as linhas e os parágrafos uns dos 

outros. 

Recomenda-se no mínimo espaçamento entre linhas de 1,5 linhas e 

espaçamento entre parágrafos de 2,25 pontos.  

Além disso, é por meio do espaçamento entre parágrafos Antes e Depois que 

é possível aumentar a distância entre os parágrafos, evitando-se assim, deixar 

espaços em branco. 

Para alterar o espaçamento entre linhas e entre parágrafos utilizando o 

teclado: 

1. Selecione o texto desejado, para isso pressione Shift + setas de direção ou 

selecione todo o texto pressionando as teclas Ctrl + T; 

2. Pressione Alt + C + PG para abrir o grupo Parágrafo, com a tecla Tab se movimente 

até Espaçamento Antes e Depois e digite no mínimo 2,25, depois vá até 

Espaçamento entre linhas e escolha no mínimo 1,5 linhas, em seguida selecione o 

botão Ok e pressione a tecla Enter. 

Para alterar o espaçamento entre linhas e entre parágrafos utilizando o mouse: 

1. Selecione o texto desejado, para isso segure o botão esquerdo do mouse e 

movimente o cursor por cima do texto desejado e solte o botão; 

2. Clique na guia Página Inicial, em seguida clique no canto inferior direito do grupo 

Parágrafo, conforme Figura 6; 
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Figura 6 - Opção mostrar janela parágrafo 

 

Fonte: Print Screen do grupo Parágrafo do Word 2010 

3. Na janela Parágrafo, digite no Espaçamento Antes e Depois no mínimo 2,25 pt e no 

Espaçamento entre linhas escolha no mínimo 1,5 linhas, em seguida clique no botão 

Ok, conforme Figura 7. 

Figura 7 – Opção Espaçamento 

 

Fonte: Print Screen da janela Parágrafo do Word 2010 
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1.5 USO DAS LISTAS COM MARCADORES OU NUMERAÇÃO 

Quando precisar criar listas utilize a opção iniciar uma lista com marcadores 

ou iniciar uma lista numerada, evite o uso de travessão ou outros símbolos para 

simular listas. 

Para iniciar lista com marcadores ou numeração utilizando o teclado: 

1. Pressione as teclas Alt + C + D para selecionar a guia Página Inicial, grupo 

Parágrafo, opção Marcadores, ou pressione as teclas Alt + C + N para abrir a opção 

Numeração, com as setas de direção escolha o marcador ou numeração desejados 

e pressione a tecla Enter. 

Para iniciar lista com marcadores ou numeração utilizando o mouse: 

1. Clique na guia Página Inicial e no grupo Parágrafo escolha a opção Marcadores ou 

escolha a opção Numeração, conforme Figura 8. 

Figura 8 - Opção marcadores e numeração 

  

Fonte: Print Screen do grupo Parágrafo do Word 2010 

1.6 USO DOS ESTILOS PARA FORMATAR TÍTULOS 

 É importante a utilização de estilos para a formatação de títulos, pois assim, o 

documento será estruturado hierarquicamente, definindo-se uma ordem correta de 

níveis de títulos, facilitando a navegação a quem utiliza leitor de tela e possibilitando 

saltar diretamente para uma seção específica do texto. Além disso, é necessário 

formatar com estilos para a criação de sumário automático. 

 Escolha por exemplo estilo Título 1 para títulos principais, estilo Título 2 para 

títulos secundários, estilo Título 3 para títulos terciários e assim por diante. 

Para utilizar estilos para formatar títulos utilizando o teclado: 

1. Selecione o título, pressionando Shift + setas de direção; 
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2. Pressione Alt + C + L para o grupo Estilo, ou pressione Alt + C + FO para abrir todos 

os estilos pré-definidos, escolha com as setas de direção o nível de título desejado e 

pressione a tecla Enter.  

Para utilizar estilos para formatar títulos utilizando o mouse: 

1. Selecione o título, dando três cliques com o botão esquerdo do mouse em cima dele 

ou clique com o botão esquerdo do mouse, arraste o mouse por cima do título e 

solte o botão; 

2. Clique na guia Página Inicial e no grupo Estilo escolha o estilo desejado, conforme 

Figura 9; 

Figura 9 - Opção Título 1 

 

Fonte: Print Screen do grupo Estilo do Word 2010 

3. Se precisar abrir a janela de Estilos para mostrar mais opções pré-definidas, clique 

no canto inferior direito do grupo Estilo, conforme Figura 10; 

Figura 10 - Opção Mostrar a janela Estilos 

 

Fonte: Print Screen do grupo Estilo do Word 2010 

4. Se precisar alterar a formatação dos estilos, clique com o botão direito do mouse em 

cima do título desejado e clique em Modificar, conforme Figura 11; 
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Figura 11 - Opção Modificar 

 

Fonte: Print Screen do menu de opções dos Estilos do Word 2010 

5. Na janela Modificar estilo escolha a formatação desejada e pressione o Botão Ok, 

conforme Figura 12. 

Figura 12 - Opção de Formatação de estilo 

 

Fonte: Print Screen da janela Modificar estilo do Word 2010 

1.7 USO DAS MARGENS 

 Recomenda-se que a largura da página não exceda 80 caracteres, pois 

pessoas com dificuldade de leitura ou de visão podem ter problemas com a 
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localização no texto e com a passagem para a linha seguinte, devido a linhas de 

texto muito extensas. 

Então, em uma página A4, com orientação vertical, sugere-se no mínimo 

margens com 2 cm, considerando tamanho da fonte 12 e tipo da fonte Arial. 

Para configurar as margens utilizando o teclado: 

1. Pressione Alt + P + M + A para abrir a janela Configurar página, digite quantos 

centímetros pretende definir em cada margem, com a tecla Tab alterne entre os 

campos, selecione o botão Ok e pressione Enter. 

Para configurar as margens utilizando o mouse: 

1. Clique na guia Layout da Página, clique em Margens e Margens Personalizadas 

para abrir a janela Configurar Página, conforme Figura 13; 

Figura 13 - Opção Margens personalizadas 

 

Fonte: Print Screen da janela Configurar Página do Word 2010 

2. Digite quantos centímetros pretende definir em cada margem e clique no botão Ok. 
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1.8 USO DA QUEBRA DE PÁGINA E QUEBRA DE SEÇÃO 

Utilize Quebras de Página quando quiser passar para uma nova página, sem 

precisar ficar pressionando a tecla Enter para deixar espaços em branco. Esses 

espaços podem confundir pessoas que usam leitores de tela, pois poderão pensar 

que as informações terminaram.  

Se precisar aplicar formatações diferentes nas páginas, utilize Quebras de 

Seção, assim, as páginas de uma seção poderão ter, por exemplo, numeração e 

bordas e as páginas da outra seção não. 

Para inserir Quebra de Página ou Quebra de Seção utilizando o teclado: 

1. Pressione Ctrl + Enter para inserir uma nova página por meio da Quebra de Página; 

2. Pressione Alt + P + B + X para inserir uma nova seção na página seguinte. 

Para inserir Quebra de Página ou Quebra de Seção utilizando o mouse: 

1. Clique na guia Layout da Página, no grupo Configurar Página clique na opção 

Quebras e em Quebras de Página escolha Página, conforme Figura 14. 

Figura 14 - Opção Quebras de Página 

 

Fonte: Print Screen da guia Layout da Página, grupo Configurar Página do Word 

2010 

2. Clique na guia Layout da Página, no grupo Configurar Página clique na opção 

Quebras e em Quebras de seção escolha Próxima Página, conforme Figura 15. 
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Figura 15 - Opção Quebras de seção 

 

Fonte: Print Screen da guia Layout da Página, grupo Configurar página do Word 

2010 

1.9 USO DE COLUNAS 

 Não é recomendado utilizar textos em colunas em um documento, pois 

dificulta a leitura para quem utiliza leitor de tela, mas, se for realmente necessário, 

utilize o recurso adequado, deixando espaços amplos entre as colunas, não tente 

dividir em colunas com tabulação ou tabela. 

Para dividir texto em colunas utilizando o teclado: 

1. Selecione o texto desejado, para isso pressione Shift + setas de direção ou 

selecione todo o texto pressionando as teclas Ctrl + T; 

2. Pressione Alt + P + 8 para selecionar a guia Layout da Página, grupo Configurar 

Página, opção Colunas, com as setas de direção escolha o número de colunas 

desejado e pressione a tecla Enter. 

Para dividir texto em colunas utilizando o mouse: 

1. Selecione o texto desejado, para isso clique com o botão esquerdo do mouse, 

segure o botão e arraste o cursor por cima do texto, depois solte o botão; 

2. Clique em Layout da Página, no grupo Configurar Página clique em Colunas e 

escolha a opção desejada, conforme Figura 16. 
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Figura 16 - Opção Colunas 

 

Fonte: Print Screen da guia Layout da Página, grupo Configurar Página do Word 

2010 

1.10 USO DE TABELAS 

Se for necessário inserir tabela no documento, faça isso por meio do recurso 

adequado, insira tabela simples, evite mesclar células e não deixe células em 

branco. Compreender uma tabela não é uma tarefa fácil para quem tem deficiência 

visual e precisa utilizar leitor de tela, pois obterá as informações da tabela linha por 

linha.  Por exemplo, a Tabela 1 teria a seguinte leitura: Nome do aluno Situação 

Cecília Nunes Aprovada Martin Gomez Aprovado Dan Lima Reprovado. 

Tabela 1 - Situação dos alunos 

Nome do aluno Situação 

Cecília Nunes Aprovada 

Martin Gomez Aprovado 

Dan Lima Reprovado 

Fonte: Elaborada pela autora 

Para deixar a tabela acessível é importante aplicar as seguintes 

recomendações: 
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 Especificar as linhas de cabeçalho, dessa forma, se a tabela ocupar mais de uma 

página o cabeçalho será repetido em todas elas; 

 Inserir título e descrever um resumo do conteúdo da tabela; 

 Inserir Legenda 

Para inserir tabela utilizando o teclado: 

1. Pressione as teclas Alt + Y + FT + I, para abrir a guia Inserir, grupo Tabela, opção 

Inserir Tabela, digite o número de colunas e de linhas desejas, se movimente dentro 

da janela com a tecla Tab, selecione o botão Ok e pressione a tecla Enter. 

Para inserir tabela utilizando o mouse: 

1. Clique na guia Inserir, opção Tabela, Inserir Tabela, conforme Figura 17; 

Figura 17 - Opção Tabela 

 

Fonte: Print Screen da guia Inserir, grupo Tabelas do Word 2010 

2. Na janela Inserir Tabela digite o número de colunas e de linhas desejadas e clique 

no botão Ok, conforme Figura 18. 
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Figura 18 - Opções de inserção de Tabela 

 

Fonte: Print Screen da janela Inserir tabela do Word 2010 

Para especificar linhas de cabeçalho utilizando o teclado: 

1. Selecione a primeira linha da tabela, para isso pressione Shift + setas de direção; 

2. Pressione Alt + JL + P para abrir a guia Layout, grupo dados, e ative a opção Repetir 

Linhas de Cabeçalho. 

Para especificar linhas de cabeçalho utilizando o mouse: 

1. Selecione a primeira linha da tabela, para isso clique com o botão esquerdo do 

mouse e arraste o cursor sobre a primeira linha da tabela; 

2. Clique na guia Layout e no grupo Dados clique na opção Repetir Linhas de 

Cabeçalho, conforme Figura 19. 
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Figura 19 - Opção Repetir Linhas de Cabeçalho 

 

Fonte: Print Screen da guia Layout, grupo Dados do Word 2010 

Para inserir título e descrição da tabela utilizando o teclado: 

1. Selecione a tabela, para isso pressione a tecla Shift + setas de direção; 

2. Pressione as teclas Alt + JL + O para abrir a guia Layout, grupo Tabela, Opção 

Propriedades; 

3. Na janela Propriedades da Tabela, se movimente com as setas de direção até a guia 

Todo o Texto, com a tecla Tab se movimente entre os campos, digite o Título e a 

Descrição da tabela e pressione a tecla Enter. 

Para inserir título e descrição da tabela utilizando o mouse: 

1. Selecione a tabela, para isso clique com o botão esquerdo do mouse no canto 

superior esquerdo da tabela; 

2. Clique na guia Layout, grupo Tabela, Opção Propriedades, conforme Figura 20; 

Figura 20 - Opção Propriedade da Tabela 

 

Fonte: Print Screen da guia Layout, grupo Tabela do Word 2010 

3. Na janela Propriedades da Tabela, clique na guia Todo o Texto, digite o Título e a 

Descrição da tabela e clique no botão Ok, conforme Figura 21. 
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Figura 21 - Opções Título e Descrição 

 

Fonte: Print Screen da janela Propriedades da tabela do Word 2010 

Para inserir legenda na tabela utilizando o teclado: 

1. Selecione a tabela, para isso deixe o cursor dentro da tabela, pressione as teclas Alt 

+ JL + K + T; 

2. Pressione as teclas Alt + S + H para abrir a guia Referências, grupo Legendas, 

opção Inserir Legenda; 

3. Na janela Legenda digite o nome da legenda, escolha o rótulo e a posição se 

movimentando com as setas de direção e com a tecla Tab, selecione o botão Ok e 

pressione a tecla Enter. 

Para inserir legenda na tabela utilizando o mouse: 

1. Selecione a tabela, para isso clique com o botão esquerdo do mouse no canto 

superior esquerdo da tabela; 

2. Clique na guia Referências, grupo Legendas, opção Inserir Legenda, conforme 

Figura 22; 
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Figura 22 - Opção Inserir Legenda 

 

Fonte: Print Screen da guia Referências, grupo Legendas do Word 2010 

3. Na janela Legenda digite o nome da legenda, escolha o rótulo e a posição e clique 

no botão Ok, conforme Figura 23. 

Figura 23 - Opções de Legenda 

 

Fonte: Print Screen da janela Legenda do Word 2010 

1.11 USO DE ELEMENTOS NÃO TEXTUAIS 

Os elementos não textuais como Imagem, Clip-Art, Formas, SmartArt, Gráfico, 

Tabela, quando inseridos em documentos, deverão ter texto alternativo que 

descreva a informação que se deseja transmitir, caso contrário, pessoas com 

deficiência visual que utilizam leitor de tela para acessar o documento não terão 

acesso a informação completa. A descrição dos elementos pode ser inserida de três 

formas: por meio da opção texto alternativo, por meio de legenda ou no próprio 

contexto. 

Para inserir elementos não textuais utilizando o teclado: 

1. Pressione as teclas Alt + Y para abrir a guia Inserir;  
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2. No grupo ilustrações pressione Alt + FG para inserir Imagem, Alt + 2 para inserir 

Clip-Art, Alt + SR para inserir Formas, Alt + M para inserir SmartArt, Alt + C para 

inserir Gráfico; 

3. Utilize as teclas de direção para se movimentar entre as opções, a tecla Tab para 

alternar entre os campos e a tecla Enter para confirmar. 

Para inserir elementos não textuais utilizando o mouse: 

1. Clique na guia Inserir e no grupo ilustrações clique na opção desejada, Imagem, 

Clip-Art, Formas, SmartArt ou Gráfico, conforme Figura 24;  

Figura 24 - Opção Imagem 

 

Fonte: Print Screen da guia Inserir, grupo Ilustrações do Word 2010 

2. Escolha as opções desejadas e confirme. 

Para inserir descrição nos elementos não textuais utilizando o teclado: 

1. Selecione o elemento não textual, para isso pressione a tecla Shift + teclas de 

direção ou Tab até selecioná-lo; 

2. Pressione as teclas Alt + JF + H para abrir a guia Formatar, grupo Estilos de 

imagem, Opção Formatar Imagem; Para Gráficos e SmartArt pressione Alt + JT + H; 

Para Formas pressione Alt + JM + H; 

3. Na janela Formatar, se movimente com as setas de direção até a opção Texto Alt, 

com a tecla Tab se movimente entre os campos, digite o Título e a Descrição do 

elemento não textual e pressione a tecla Enter. 

 Para inserir descrição nos elementos não textuais utilizando o mouse: 

1. Selecione o elemento não textual, para isso clique com o botão esquerdo do mouse 

em cima dele; 

2. Clique na guia Formatar, grupo Estilos de Imagem, conforme Figura 25; 
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Figura 25 - Opção mostrar Estilos de Imagem 

 

Fonte: Print Screen da guia Formatar, grupo Estilos de Imagem do Word 2010 

3. Na janela Formatar, clique na opção Texto Alt, digite o Título e a Descrição do 

elemento não textual e clique no botão Fechar, conforme Figura 26. 

Figura 26 - Opção Título e Descrição 

 

Fonte: Print Screen da janela Formatar Imagem do Word 2010 

Para inserir legenda nos elementos não textuais utilizando o teclado: 

1. Selecione o elemento não textual, para isso pressione a tecla Shift + teclas de 

direção ou Tab até selecioná-lo; 
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2. Pressione as teclas Alt + S + H para abrir a guia Referências, grupo Legendas, 

opção Inserir Legenda; 

3. Na janela Legenda digite o nome da legenda, escolha o rótulo e a posição se 

movimentando com as setas de direção e com a tecla Tab, selecione o botão Ok e 

pressione a tecla Enter. 

Para inserir legenda nos elementos não textuais utilizando o mouse: 

1. Selecione o elemento não textual, para isso clique com o botão esquerdo do mouse 

em cima dele; 

2. Clique na guia Referências, grupo Legendas, opção Inserir Legenda, conforme 

Figura 27; 

Figura 27 - Opção Inserir Legenda 

 

Fonte: Print Screen da guia Referências, grupo Legendas do Word 2010 

3. Na janela Legenda digite o nome da legenda, escolha o rótulo e a posição e clique 

no botão Ok, conforme Figura 28. 

Figura 28 – Opção de Legenda 

 

Fonte: Print Screen da janela Legenda do Word 2010 
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1.12 USO DE HIPERLINK 

 Se precisar inserir hiperlink no documento, este deve ser claro e significativo, 

indicando exatamente qual é o destino da ligação. Evite links do tipo “clique aqui”, 

“leia mais”, “mais informações”, pois essas expressões não representam o conteúdo 

do link. Orienta-se inserir o link no assunto da ligação, por exemplo, inscreva-se para 

o concurso da Unipampa ou resultado do processo seletivo do Curso de Letras EaD. 

 Se for inserir link para arquivo, indique formato e tamanho, por exemplo, 

Manual de acessibilidade em documentos digitais (.PDF, 450kb),  

Se for inserir link externo, indique que abrirá uma página externa, por 

exemplo, Modelo de acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG - link externo) 

Para inserir Hiperlink utilizando o teclado: 

1. Selecione o texto em que deseja inserir o hiperlink, para isso pressione a tecla Shift 

+ as setas de direção; 

2. Pressione as teclas Alt + Y + 8 para abrir a guia Inserir, grupo Links, opção Hiperlink; 

3. Na janela Inserir Hiperlink, com as setas de direção e a tecla Tab se movimente 

entre os campos, escolha o vínculo, digite o texto para exibição, a dica de tela e o 

endereço do site se for link externo e pressione a tecla Enter para confirmar. 

Para inserir Hiperlink utilizando o mouse: 

1. Selecione o texto em que deseja inserir o hiperlink, para isso clique com o botão 

esquerdo do mouse, segure e arraste o cursor por cima do texto; 

2. Clique na guia Inserir, grupo Links, opção Hiperlink, conforme Figura 29. 

Figura 29 - Opção Hiperlink 

 

Fonte: Print Screen da guia Inserir, grupo Links do Word 2010 

http://emag.governoeletronico.gov.br/
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3. Na janela Inserir hiperlink, clique no vínculo desejado, digite o texto para exibição, a 

dica de tela e o endereço do site se for link externo e clique no botão Ok, conforme 

Figura 30. 

Figura 30 - Opções de inserção de hiperlink 

 

Fonte: Print Screen da janela Inserir hiperlink do Word 2010 

1.13 USO DE NÚMEROS DE PÁGINA 

É importante inserir número de página no documento para facilitar o acesso 

aos conteúdos. 

Para inserir número de página utilizando o teclado: 

1. Pressione a tecla Alt + Y + NR para abrir a guia Inserir, grupo Cabeçalho e Rodapé, 

opção Número de Página; 

2. Escolha a opção desejada com as setas de direção e pressione a tecla Enter. 

Para inserir número de página utilizando o mouse: 

1. Clique na guia Inserir e no grupo Cabeçalho e Rodapé clique na opção Número de 

Página, conforme Figura 31; 
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Figura 31 - Opção Número de Página 

 

Fonte: Print Screen da guia Inserir, grupo Cabeçalho e Rodapé do Word 2010 

2. Dê um clique na opção desejada, conforme Figura 32. 

Figura 32 - Opção de Número de Página 

 

Fonte: Print Screen da guia Inserir, grupo Ilustrações do Word 2010 

1.14 USO DO SUMÁRIO AUTOMÁTICO 

 Utilize sumário automático para melhorar a navegabilidade no documento, 

tendo acesso mais rápido aos títulos desejados.  

Para inserir sumário automático utilizando o teclado: 

1. Selecione os títulos desejados e formate com estilos; 

2. Posicione o cursor onde quer inserir o sumário, pressione Alt + S + S para abrir a 

guia Referências, opção Sumário, com as setas de direção escolha o tipo desejado 

e pressione a tecla Enter para confirmar. 
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Para inserir sumário automático utilizando o mouse: 

1. Selecione os títulos desejados e formate com estilos; 

2. Posicione o cursor onde quer inserir o sumário, clique na guia Referências, opção 

Sumário, e dê um clique no tipo desejado, conforme Figura 33. 

Figura 33 - Opção Sumário Automático 

 

Fonte: Print Screen da guia Referências, grupo Sumário do Word 2010 

1.15 USO DO ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES 

 Para ter acesso a uma lista de ilustrações inseridas no documento, como 

imagens, tabelas e gráficos crie índice de ilustrações. Isso facilitará a navegação no 

documento. 

Para inserir índice de ilustrações utilizando o teclado: 

1. Selecione os elementos e insira legenda; 

2. Pressione Alt + S + G para abrir a guia Referências, grupo Legendas, opção Inserir 

índice de ilustrações. 

3. Na janela Índice de ilustrações, selecione as opções desejadas com as setas de 

direção, alterne entre os campos com a tecla Tab e pressione a tecla Enter para 

confirmar. 
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Para inserir índice de ilustrações utilizando o mouse: 

1. Selecione os elementos e insira legenda; 

2. Clique na guia Referências, grupo Legendas, opção Inserir índice de ilustrações, 

conforme Figura 34. 

Figura 34 - Opção inserir Índice de Ilustrações 

 

Fonte: Print Screen da guia Referências, grupo Legendas do Word 2010 

3. Na janela Índice de ilustrações, selecione as opções desejadas e clique no botão 

Ok, conforme a Figura 35. 

Figura 35 - Opções de Índice de ilustrações 

 

Fonte: Print Screen da janela Índice de ilustrações do Word 2010 

1.16 USO DO IDIOMA DO DOCUMENTO 

 Selecione o idioma do documento para que o verificador ortográfico utilize 

automaticamente o dicionário do idioma selecionado e para que os leitores de tela 

pronunciem corretamente as palavras. 
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Para selecionar o idioma do documento utilizando o teclado: 

1. Selecione o texto desejado, para isso pressione Shift + setas de direção ou 

selecione todo o texto pressionando as teclas Ctrl + T; 

2. Pressione Alt + V + 1 + D para abrir a janela Idioma, selecione o idioma desejado 

com as setas de direção, com a tecla Tab selecione o botão Ok e pressione a tecla 

Enter. 

Para selecionar o idioma do documento utilizando o mouse: 

1. Clique na guia Revisão, no grupo Idioma escolha a opção Idioma e clique em Definir 

Idioma de Revisão de Texto, conforme Figura 36.  

Figura 36 - Opção Idioma 

 

Fonte: Print Screen da guia Revisão, grupo Idioma do Word 2010 

1. Abrirá a janela Idioma, selecione o idioma desejado e clique no botão Ok, conforme 

Figura 37. 
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Figura 37 - Opções de Idioma 

 

Fonte: Print Screen da janela Idioma do Word 2010 

1.17 USO DA ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA 

 É importante ao finalizar o documento verificar a ortografia e gramática para 

evitar disponibilizar o documento com erros. 

Para verificar ortografia e gramática utilizando o teclado: 

1. Pressione a tecla F7 para abrir a opção Ortografia e gramática que está na guia 

Revisão, grupo Revisão de Texto; 

2. Na janela Ortografia e Gramática utilize as teclas de direção para selecionar as 

opções desejadas, a tecla Tab para alternar entre os campos e pressione a tecla 

Enter para confirmar. 

Para verificar ortografia e gramática utilizando o mouse: 

1. Clique na guia Revisão, grupo Revisão de Texto, opção Ortografia e gramática, 

conforme Figura 38; 
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Figura 38 - Opção Ortografia e Gramática 

 

Fonte: Print Screen da guia Revisão, grupo Revisão de texto do Word 2010 

2. Na janela Ortografia e Gramática selecione as opções desejadas até que a 

verificação esteja completa, então feche a janela, conforme Figura 39. 

Figura 39 - Opções de verificação de ortografia e gramática 

 

Fonte: Print Screen da janela Verificar ortografia e gramática do Word 2010 

1.18 USO DA AJUDA 

 Quando estiver com dificuldades ou dúvidas de como utilizar algum recurso 

do Microsoft Word 2010, então pressione a tecla F1 para abrir a janela Ajuda, 

conforme Figura 40. 
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Figura 40 – Opções de Ajuda 

 

Fonte: Print Screen da janela Ajuda do Word 2010 

 Por meio do campo pesquisar digite o que quer saber e pressione a tecla 

Enter ou clique em Pesquisar. Navegue pelas informações utilizando a tecla Tab e 

setas de direção e confirme utilizando a tecla Enter. 

1.19 USO DE LISTAS DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 Para ajudar os leitores a compreender melhor os textos, pode-se fornecer no 

início do documento uma lista de siglas e abreviaturas com o significado das 

palavras. É importante também descrever o nome completo a primeira vez que 

utilizar abreviaturas. 

1.20 USO DO SALVAR 

 Ao criar um documento é necessário salvá-lo e ao disponibilizá-lo procure 

seguir as recomendações do eMAG 3.1, que indica como formato o HTML e o ODT, 
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tomando-se o cuidado para que sejam acessíveis. Outra alternativa importante é 

disponibilizar o documento no formato PDF. 

Para salvar um documento utilizando o teclado: 

1. Pressione Alt + A + M para salvar um documento; 

2. Na janela Salvar Como, escolha o local desejado, digite o nome do documento e 

selecione o tipo do arquivo (Página da Web, Texto do OpenDocument, Documento 

do Word 97-2003 ou PDF), depois pressione a tecla Enter para confirmar. 

3. Se for salvar alterações realizadas em um documento já gravado, pressione as 

teclas Ctrl + B ou Alt + A + L. 

Para salvar um documento utilizando o mouse: 

1. Clique na guia Arquivo, opção Salvar Como para salvar um documento, conforme 

Figura 41; 

Figura 41 - Opção Salvar Como 

 

Fonte: Print Screen da guia Arquivo do Word 2010 

2. Na janela Salvar Como, escolha o local desejado, digite o nome do documento e 

selecione o tipo do arquivo (Página da Web, Texto do OpenDocument, Documento 

do Word 97-2003 ou PDF), depois clique em Salvar, conforme Figura 42; 
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Figura 42 - Opções da janela Salvar Como 

 

Fonte: Print Screen da janela Salvar Como do Word 2010 

3. Se for salvar alterações realizadas em um documento já gravado, clique na guia 

Arquivo, opção Salvar, conforme Figura 43. 

Figura 43 - Opção Salvar 

 

Fonte: Print Screen da guia Arquivo do Word 2010 

Para salvar em PDF acessível: 

1. Na janela Salvar como escolha o tipo PDF; 

2. Selecione o botão opções; 

3. Na janela Opções, marque a opção Marcas estruturais do documento para 

acessibilidade; 

4. Selecione o botão Ok e depois Salvar, conforme Figura 44. 
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Figura 44 - Opções Salvar como 

 

Fonte: Print Screen da janela Salvar como do Word 2010 

1.21 USO DA PROPRIEDADE DO DOCUMENTO 

 Este recurso possibilita que as pessoas saibam informações sobre o 

documento sem precisar abri-lo. 

Para inserir informações na propriedade do documento utilizando o teclado: 

1. Pressione Alt + A para abrir a guia Arquivo, com a tecla Tab se movimente até as 

propriedades do documento e digite as informações desejadas. 

Para inserir informações na propriedade do documento utilizando o mouse: 

1. Clique na guia Arquivo e nas propriedades do documento digite as informações 

desejadas, conforme Figura 45. 
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Figura 45 - Opções de Propriedades 

 

Fonte: Print Screen da guia Arquivo, grupo Propriedades do Word 2010 

1.22 USO DA VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 

Um documento digital para ser acessível precisa ter sido criado seguindo 

algumas orientações de acessibilidade já abordadas neste manual. Existem 

validadores automáticos para a verificação da acessibilidade e o Microsoft Office 

Word 2010 tem uma ferramenta que verifica o documento em busca de conteúdo 

que talvez pessoas com deficiência tenham dificuldade de ler. Então, sempre depois 

de criar um documento digital, é importante verificar a acessibilidade do mesmo, 

antes de disponibilizá-lo para as demais pessoas. 

Para verificar a acessibilidade do documento utilizando o teclado: 

1. Pressione Alt + A + J + N para abrir a guia Arquivo, menu Informações, opção 

Verificando Problemas e com as setas de direção escolha Verificar Acessibilidade e 

pressione a tecla Enter; 

2. Na janela Verificador de Acessibilidade verifique se existem Erros, Avisos ou 

sugestões e siga as orientações para corrigi-los. 

Para verificar a acessibilidade do documento utilizando o mouse: 
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1. Clique na guia Arquivo, menu Informações, opção Verificando Problemas e escolha 

Verificar Acessibilidade, conforme Figura 46; 

Figura 46 - Opção Verificar Acessibilidade 

 

Fonte: Print Screen da guia Arquivo, grupo Verificando Problemas do Word 2010 

2. Na janela Verificador de Acessibilidade verifique se existem Erros, Avisos ou 

sugestões e siga as orientações para corrigi-los, conforme Figura 47. 
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Figura 47 - Opções do Verificador de Acessibilidade 

 

Fonte: Print Screen da janela do Verificador de Acessibilidade do Word 2010 
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APRESENTAÇÃO 

Acessibilidade digital é a capacidade de um produto digital ser flexível o 

suficiente para atender às necessidades e preferências do maior número possível de 

pessoas, além de ser compatível com tecnologias assistivas usadas por pessoas 

com necessidades especiais (DIAS, 2003). 

Neste sentido, este manual é resultado da dissertação “Acessibilidade em 

documentos digitais: uma possibilidade de democratizar a informação e o 

conhecimento na Unipampa”, do Mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede, 

realizado na Universidade Federal de Santa Maria sob orientação da Profª. Drª. Ana 

Cláudia Oliveira Pavão.  

Tendo por base as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 

2.0 e o Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico (eMAG) 3.1, desenvolveu-

se este manual com orientações para criação de documentos digitais acessíveis no 

LibreOffice Writer, com o objetivo de apoiar os servidores, docentes e técnico-

administrativos em educação, da Unipampa no processo de criação de documentos 

digitais acessíveis. Pois, em pesquisa realizada em 2016 por Daniele dos Anjos 

Schmitz, identificou-se que 88% dos servidores da Unipampa que participaram da 

pesquisa não tinham conhecimento ou tinham pouco conhecimento para criar 

documentos digitais acessíveis e 97% consideraram importante a criação do 

manual. 

Além dessas questões, ressalta-se que a Unipampa, em 2016, possuía quase 

10% de alunos com alguma deficiência ou outras necessidades. Também têm 

servidores com deficiência e disponibiliza materiais digitais para a comunidade 

interna e externa. Portanto, precisa-se criar documentos em formatos acessíveis 

para garantir que todas as pessoas sejam incluídas e tenham direito à participação e 

à igualdade de oportunidades.  

Espera-se que os servidores da Unipampa criem e disponibilizem documentos 

digitais mais acessíveis, tornando-os meio de democratização da informação e do 

conhecimento. Desse modo, as pessoas terão acesso a possíveis instrumentos de 

emancipação, tornando-se sujeitos parte da Universidade e da sociedade.  
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1 ORIENTAÇÕES PARA CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ACESSÍVEIS 

NO LIBREOFFICE WRITER  

 A versão utilizada para desenvolver o manual foi a do LibreOffice Writer 

5.3.1.2. Então você poderá encontrar algumas diferenças com relação aos passos 

para aplicação dos recursos, dependendo da versão que estiver utilizando. 

1.1 USO DO TIPO E TAMANHO DA FONTE 

Procure utilizar fontes sem serifa, como Liberation Sans, Arial, Verdana, pois 

as fontes com serifa dificultam a leitura a pessoas com baixa visão, dislexia ou com 

incapacidades cognitivas. O tamanho da fonte deve estar adequado à finalidade do 

documento, sugere-se tamanho igual ou superior a 12 pontos. 

Para alterar o tipo e o tamanho da fonte utilizando o teclado: 

1. Selecione o texto desejado, para isso pressione Shift + setas de direção ou 

selecione todo o texto pressionando as teclas Ctrl + A; 

2. Pressione as teclas Alt + F + C para abrir o Menu Formatar, opção Caractere, 

selecione a Fonte e o Tamanho desejados com as setas de direção, com a tecla Tab 

alterne entre os campos, selecione o botão Ok e pressione a tecla Enter. 

Para alterar o tipo e o tamanho da fonte utilizando o mouse: 

1. Selecione o texto desejado, para isso segure o botão esquerdo do mouse e 

movimente o cursor por cima do texto desejado e solte o botão ou selecione todo o 

texto, para isso clique no menu Editar e escolha a opção Selecionar tudo, conforme 

Figura 1; 

Figura 1 - Opção Selecionar tudo 

 

Fonte: Print Screen do menu Editar do Writer 



168 
 

2. Na barra de Formatação escolha o Nome e o Tamanho da Fonte desejados, 

conforme Figura 2. 

Figura 2 - Opções Nome e Tamanho da Fonte 

 

Fonte: Print Screen da barra de Formatação do Writer 2010 

1.2 USO DA COR 

 Deve-se ter cuidado com as cores escolhidas para uso no documento, pois 

algumas pessoas não distinguem cores ou visualizam as informações apenas em 

preto e branco, são daltônicas ou tem baixa visão. Sendo assim, recomenda-se não 

utilizar a cor como única forma de transmitir significado, além disso, é importante 

garantir um bom contraste entre a cor da página e a cor da fonte. Se precisar 

destacar o texto, dê preferência para o uso do Negrito e não a diferenciação por 

cores, não utilize marcas d’água ou imagens de fundo e não formate o texto com 

efeito de intermitência. 

 Exemplo incorreto de transmitir significado apenas pelo uso da cor: 

 Situação dos alunos: representados pela cor verde estão aprovados e pela 

cor vermelha estão reprovados: Cecília Nunes, Martin Gomez, Dan Lima. 

 Exemplo correto de transmitir significado não utilizando apenas o uso da cor: 

 Situação dos alunos: Cecília Nunes (aprovada), Martin Gomez (aprovado), 

Dan Lima (reprovado). 

Exemplos de combinações de cores entre a cor de fundo e a cor da fonte que 

representam um bom contraste: 

 Fonte PRETA sobre fundo BRANCO e Fonte BRANCA sobre fundo 

PRETO 

 Fonte AZUL sobre fundo BRANCO e Fonte BRANCA sobre fundo AZUL 

 Fonte VERMELHA sobre fundo BRANCO e Fonte BRANCA sobre fundo 

VERMELHO 

 Fonte AMARELA sobre fundo PRETO 
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 Fonte AMARELA sobre fundo VERDE 

Para formatar a cor da fonte e do fundo utilizando o teclado: 

1. Selecione o texto desejado, para isso pressione Shift + setas de direção ou 

selecione todo o texto pressionando as teclas Ctrl + A; 

2. Pressione as teclas Alt + F + C para abrir o menu Formatar, opção Caractere, 

movimente o cursor com as teclas de direção até a guia Efeitos da fonte, com 

a tecla Tab selecione a opção Cor da fonte e escolha a cor desejada; 

3.  Movimente o cursor com as teclas de direção até a guia Realce, com a tecla 

Tab selecione a opção cor de realce, com as setas de direção escolha a cor 

de fundo desejada e pressione a tecla Enter para confirmar. 

Para formatar a cor da fonte e do fundo utilizando o mouse: 

1. Selecione o texto desejado, para isso segure o botão esquerdo do mouse e 

movimente o cursor por cima do texto desejado e solte o botão; 

2. Na barra de Formatação, opção Cor da fonte, clique na cor desejada, 

conforme Figura 3; 
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Figura 348 - Opção cor da fonte 

 

Fonte: Print Screen da barra de Formatação do Writer 

3. Com o texto ainda selecionado, clique na opção Cor de realce que encontra-

se na barra de Formatação, e escolha a cor de fundo desejada, conforme 

Figura 4. 

Figura 449 - Opção Cor de realce 

 

Fonte: Print Screen da barra de Formatação do Writer 
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1.3 USO DO ALINHAMENTO DO TEXTO 

Sempre que possível utilize alinhamento à esquerda, pois facilita a ligação 

entre as palavras e a leitura pelas pessoas que precisam ampliar o texto ou que tem 

dificuldade cognitiva. 

Para alterar o alinhamento do texto utilizando o teclado: 

1. Selecione o texto desejado, para isso pressione Shift + setas de direção ou 

selecione todo o texto pressionando as teclas Ctrl + A; 

2. Pressione as teclas Ctrl + L para alinhar à esquerda. 

Para alterar o alinhamento do texto utilizando o mouse: 

1. Selecione o texto desejado, para isso segure o botão esquerdo do mouse e 

movimente o cursor por cima do texto desejado e solte o botão; 

2. Na barra de Formatação clique na opção Alinhar à esquerda, conforme Figura 

5. 

Figura 550 - Opção alinhar à esquerda 

 

Fonte: Print Screen da barra de Formatação do Writer 

1.4 USO DO ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS E ENTRE 

PARÁGRAFOS 

 É importante aumentar o espaçamento entre linhas e entre parágrafos ao 

formatar textos, pois desta forma, as pessoas com deficiência cognitiva terão 

facilidade na leitura, por estarem mais afastadas as linhas e os parágrafos uns dos 

outros. 

Recomenda-se no mínimo espaçamento entre linhas de 1,5 linhas e 

espaçamento entre parágrafos de 0,10 cm.  

Além disso, é por meio do espaçamento entre parágrafos, Acima do parágrafo 

e Abaixo do parágrafo que é possível aumentar a distância entre os parágrafos, 

evitando-se assim, deixar espaços em branco. 

Para alterar o espaçamento entre linhas e entre parágrafos utilizando o 

teclado: 
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1. Selecione o texto desejado, para isso pressione Shift + setas de direção ou 

selecione todo o texto pressionando as teclas Ctrl + A; 

2. Pressione as teclas Alt + F + S para abrir o menu Formatar, opção 

Espaçamento, com a tecla de direção para baixo escolha a opção Entrelinhas: 

1,5 e pressione a tecla Enter para confirmar; 

3. Pressione as teclas Alt + F + S para abrir o menu Formatar, opção 

Espaçamento, com a tecla de direção para baixo escolha a opção Aumentar 

espaçamento entre parágrafos e pressione a tecla Enter para confirmar. 

Para alterar o espaçamento entre linhas e entre parágrafos utilizando o 

mouse: 

1. Selecione o texto desejado, para isso segure o botão esquerdo do mouse e 

movimente o cursor por cima do texto desejado e solte o botão; 

2. Clique no menu Formatar, em seguida clique na opção Parágrafo, conforme 

Figura 6; 

Figura 6 - Opção Parágrafo 

 

Fonte: Print Screen do menu Formatar do Writer 

3. Na janela Parágrafo, guia Recuos e espaçamento, digite no Espaçamento 

Acima do parágrafo e Embaixo do parágrafo no mínimo 0,10 cm e no 
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Espaçamento de linha escolha no mínimo 1,5 linha, em seguida clique no 

botão Ok, conforme Figura 7. 

Figura 7 – Opção Espaçamento 

 

Fonte: Print Screen da janela Parágrafo do Writer 

1.5 USO DAS LISTAS COM MARCADORES OU NUMERAÇÃO 

Quando precisar criar listas utilize a opção Ativar/Desativar marcadores ou 

Ativar/Desativar numeração, evite o uso de travessão ou outros símbolos para 

simular listas. 

Para Ativar/Desativar marcadores ou Ativar/Desativar numeração 

utilizando o teclado: 

1. Para ativar marcadores, pressione as teclas Alt + F + M para abrir o menu 

Formatar, opção Marcadores e Numerações, na guia Marcadores, com as 

setas de direção escolha o marcador desejado e pressione a tecla Enter para 

confirmar ou pressione Shift + F12 para ativar/desativar marcador; 
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2. Para ativar numeração, pressione as teclas Alt + F + M para abrir o menu 

Formatar, opção Marcadores e Numerações, na guia Tipo de numeração, 

com as setas de direção escolha a numeração desejada e pressione a tecla 

Enter para confirmar ou pressione F12 para ativar/desativar numeração. 

Para Ativar/Desativar marcadores ou Ativar/Desativar numeração 

utilizando o mouse: 

1. Clique na guia Página Inicial e no grupo Parágrafo escolha a opção 

Marcadores ou escolha a opção Numeração, conforme Figura 8. 

Figura 8 - Opções marcadores e numeração 

 

Fonte: Print Screen da barra de Formatação do Writer 

1.6 USO DOS ESTILOS PARA FORMATAR TÍTULOS 

 É importante a utilização de estilos para a formatação de títulos, pois assim, o 

documento será estruturado hierarquicamente, definindo-se uma ordem correta de 

níveis de títulos, facilitando a navegação a quem utiliza leitor de tela e possibilitando 

saltar diretamente para uma seção específica do texto. Além disso, é necessário 

formatar com estilos para a criação de SUMÁRIO AUTOMÁTICO. 

 Escolha por exemplo estilo Título 1 para títulos principais, estilo Título 2 para 

títulos secundários, estilo Título 3 para títulos terciários e assim por diante. 

Para utilizar estilos para formatar títulos utilizando o teclado: 

1. Selecione o título desejado, pressionando Shift + setas de direção; 

2. Pressione Alt + S para abrir o menu Estilos, com as setas de direção 

escolha o nível de título desejado e pressione a tecla Enter para confirmar.  

 

Para utilizar estilos para formatar títulos utilizando o mouse: 

1. Selecione o título desejado, dando três cliques com o botão esquerdo do 

mouse em cima dele ou clique com o botão esquerdo do mouse, arraste o 

cursor por cima do título e solte o botão; 

2. Clique no menu Estilos e escolha o estilo desejado, conforme Figura 9; 
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Figura 9 - Opção Título 1 

 

Fonte: Print Screen do menu Estilos do Writer 

3. Se precisar abrir a janela de Estilos para mostrar mais opções pré-

definidas, clique no menu Estilos, opção Estilos e formatação, conforme 

Figura 10; 

Figura 1051 - Opção Estilos e formatação 

 

Fonte: Print Screen do menu Estilos do Writer 

4. Se precisar alterar a formatação dos estilos, clique com o botão direito do 

mouse em cima do título desejado e clique em Modificar, conforme Figura 

11; 

Figura 11 - Opção Modificar 
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Fonte: Print Screen do menu de opções de Estilos e formatação do Writer 

5. Na janela Estilo do parágrafo, escolha a formatação desejada e clique no 

botão Ok, conforme Figura 12. 
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Figura 12 - Opções de Formatação de estilo 

 

Fonte: Print Screen da janela Estilo de parágrafo do Writer 

1.7 USO DAS MARGENS 

 Recomenda-se que a largura da página não exceda 80 caracteres, pois 

pessoas com dificuldade de leitura ou de visão podem ter problemas com a 

localização no texto e com a passagem para a linha seguinte, devido a linhas de 

texto muito extensas. 

Então, em uma página A4, com orientação vertical, sugere-se no mínimo 

margens com 2 cm, considerando tamanho da fonte 12 e tipo da fonte Arial. 

Para configurar as margens utilizando o teclado: 

1. Pressione as teclas Alt + F + P para abrir a janela Estilo de página, digite 

quantos centímetros pretende definir em cada margem, com a tecla Tab 

alterne entre os campos, selecione o botão Ok e pressione Enter para 

confirmar. 
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Para configurar as margens utilizando o mouse: 

1. Clique no menu Formatar, opção Página e na janela Estilo de página 

defina as margens e clique no botão Ok, conforme Figura 13; 

Figura 13 - Opção Página 

  

 

Fonte: Print Screen do menu Formatar, janela Estilo de página do Writer 
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1.8 USO DA QUEBRA DE PÁGINA E QUEBRA MANUAL 

Utilize Quebras de página quando quiser passar para uma nova página, sem 

precisar ficar pressionando a tecla Enter para deixar espaços em branco. Esses 

espaços podem confundir pessoas que usam leitores de tela, pois poderão pensar 

que as informações terminaram. Se precisar aplicar formatações diferentes nas 

páginas, utilize Quebra manual e escolha o estilo desejado. 

Para inserir Quebra de página ou Quebra manual utilizando o teclado: 

1. Pressione Ctrl + Enter para inserir uma nova página por meio da Quebra de 

Página; 

2. Pressione Alt + I + Q + Enter para abrir a janela Inserir quebra, com as setas 

de direção e a tecla Tab escolha as opções desejadas e alterne entre os 

campos, para confirmar pressione a tecla Enter. 

Para inserir Quebra de página ou Quebra manual utilizando o mouse: 

1. Clique no menu Inserir, opção Quebra de página, conforme Figura 14. 

Figura 14 - Opção Quebra de página 

 

Fonte: Print Screen do menu Inserir do Writer 

2. Clique no menu Inserir, opção Quebra manual, conforme Figura 15. 

Figura 15 - Opção Quebras manual 

 

Fonte: Print Screen do menu Inserir do Writer 

3. Abrirá a janela Inserir quebra, escolha o Tipo, Estilo e se precisa alterar 

número de página e clique em Ok para confirmar, conforme Figura 16. 
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Figura 16 – Opções de quebra manual 

 

Fonte: Print Screen da janela Inserir quebra do Writer 

1.9 USO DE COLUNAS 

 Não é recomendado utilizar textos em colunas em um documento, pois 

dificulta a leitura para quem utiliza leitor de tela, mas, se for realmente necessário, 

utilize o recurso adequado, deixando espaços amplos entre as colunas, não tente 

dividir em colunas com tabulação ou tabela. 

Para dividir texto em colunas utilizando o teclado: 

1. Selecione o texto desejado, para isso pressione Shift + setas de direção ou 

selecione todo o texto pressionando as teclas Ctrl + A; 

2. Pressione Alt + F + L para abrir a janela Colunas, com as setas de direção 

escolha o número de colunas e com a tecla Tab, outras opções desejadas e 

pressione a tecla Enter para confirmar. 

Para dividir texto em colunas utilizando o mouse: 

1. Selecione o texto desejado, para isso clique com o botão esquerdo do mouse, 

segure o botão e arraste o cursor por cima do texto, depois solte o botão; 

2. Clique no menu Formatar, opção Colunas, para abrir a janela com opções, 

conforme Figura 17. 

Figura 17 - Opção Colunas 
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Fonte: Print Screen do menu Formatar do Writer 

3. Na janela Colunas, escolha as opções desejadas e clique em Ok para 

confirmar, conforme Figura 18. 

Figura 18 - Opções de Colunas 

 

Fonte: Print Screen da janela Colunas do Writer 
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1.10 USO DE TABELAS 

Se for necessário inserir tabela no documento, faça isso por meio do recurso 

adequado, insira tabela simples, evite mesclar células e não deixe células em 

branco. Compreender uma tabela não é uma tarefa fácil para quem tem deficiência 

visual e precisa utilizar leitor de tela, pois obterá as informações da tabela linha por 

linha.  Por exemplo, a Tabela 1 teria a seguinte leitura: Nome do aluno Situação 

Cecília Nunes Aprovada Martin Gomez Aprovado Dan Lima Reprovado. 

Tabela 1 - Situação dos alunos 

Nome do aluno Situação 

Cecília Nunes Aprovada 

Martin Gomez Aprovado 

Dan Lima Reprovado 

Fonte: Elaborada pela autora 

Para deixar a tabela acessível é importante aplicar as seguintes 

recomendações: 

 Especificar as linhas de título, dessa forma, se a tabela ocupar mais de uma 

página o título será repetido em todas elas; 

 Inserir título e descrever um resumo do conteúdo da tabela; 

 Inserir Legenda 

Para inserir tabela utilizando o teclado: 

1. Pressione Ctrl + F12 para abrir a janela Inserir tabela, digite o nome da tabela, 

o número de colunas e de linhas, marque as opções desejadas com a barra 

de espaço, se movimente dentro da janela com a tecla Tab, selecione o botão 

Inserir e pressione a tecla Enter para confirmar. 

Para inserir tabela utilizando o mouse: 

1. Clique no menu Tabela, opção Inserir tabela, conforme Figura 19; 
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Figura 19 - Opção Inserir tabela 

 

Fonte: Print Screen do menu Tabela do Writer 

2. Na janela Inserir tabela digite o nome da tabela, o número de colunas e de 

linhas, marque as opções desejadas e clique no botão Inserir para confirmar, 

conforme Figura 20. 

Figura 20 – Opções de inserção de tabela 

 

Fonte: Print Screen da janela Inserir tabela do Writer 

Para especificar linhas de título utilizando o teclado: 

1. Selecione a primeira linha da tabela, para isso pressione Shift + setas de 

direção; 

2. Pressione Alt + T + L para ativar a opção Repetir Linhas de Título. 
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Para especificar linhas de título utilizando o mouse: 

1. Selecione a primeira linha da tabela, para isso clique com o botão esquerdo 

do mouse e arraste o cursor sobre a primeira linha da tabela; 

2. Clique no menu Tabela e na opção Repetir linhas de título, conforme Figura 

21. 

Figura 21 - Opção Repetir linhas de título 

 

Fonte: Print Screen do menu Tabela do Writer 

Para inserir título e descrição da tabela utilizando o teclado: 

1. Selecione a tabela, para isso pressione a tecla Shift + setas de direção; 

2. Pressione as teclas Alt + I para abrir o menu Inserir, com a seta para baixo vá 

até a opção Quadro, com a seta para direita abra o submenu e escolha a 

segunda opção, Quadro, pressionando a tecla Enter; 

3. Na janela Quadro, se movimente com a tecla Tab até a opção Relativo a - 

Área de parágrafo e marque com a barra de espaço, com Shift + Tab vá até a 

largura e digite 100%, com Shift + Tab se movimente até a guia Tipo, com a 
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seta para direita selecione a guia Bordas, com a tecla Tab selecione a opção 

sem bordas e pressione a tecla Enter para confirmar; 

4. Com o quadro selecionado, pressione Alt + F para abrir o menu Formatar e 

com a seta para baixo vá até a opção Descrição e pressione a tecla Enter 

para confirmar; 

5. Na janela Descrição, digite o título e a descrição da Tabela inserida e 

pressione a tecla Enter para confirmar. 

Para inserir título e descrição da tabela utilizando o mouse: 

1. Selecione a tabela, para isso clique com o botão esquerdo do mouse, segure-

o e arraste do início ao final da tabela, depois solte o botão; 

2. Clique no menu Inserir, opção Quadro e Quadro novamente conforme Figura 

22; 

Figura 22 – Opção Quadro 

 

Fonte: Print Screen do menu Inserir do Writer 

3. Na janela Quadro, marque a opção Relativo a – Área de parágrafo, e na 

opção largura digite 100%, depois clique na guia Bordas e marque a opção 

sem bordas, então clique no botão Ok para confirmar, conforme Figura 23. 
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Figura 23 – Opções de Quadro 

 

Fonte: Print Screen da janela Quadro do Writer 

4. Com o quadro selecionado, clique no menu Formatar, opção Descrição, 

conforme Figura 24; 
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Figura 24 – Opção Descrição 

 

Fonte: Print Screen do menu Formatar do Writer 

5. Na janela Descrição, digite o Título e a Descrição da Tabela inserida e clique 

em ok para confirmar, conforme Figura 25. 
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Figura 25 – Opções Título e Descrição 

 

Fonte: Print Screen da janela Descrição do Writer 

Para inserir legenda na tabela utilizando o teclado: 

1. Selecione o quadro onde está a tabela; 

2. Pressione Alt + I + D para abrir a janela Inserir legenda; 

3. Digite a legenda, com a tecla Tab se movimente entre os campos, escolha a 

categoria e a posição com as setas para cima ou para baixo e pressione a 

tecla Enter para confirmar. 

Para inserir legenda na tabela utilizando o mouse: 

1. Selecione o quadro onde está a tabela; 

2. Clique no menu Inserir, opção Legenda, conforme Figura 26; 

  



189 

 

Figura 26 – Opção Legenda 

 

Fonte: Print Screen do menu Inserir do Writer 

3. Na janela Inserir legenda, digite o nome da legenda, escolha a categoria e a 

posição e clique no botão Ok para confirmar, conforme Figura 27. 
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Figura 27 – Opções de inserção de legenda 

 

Fonte: Print Screen da janela Inserir legenda do Writer 

Para que as legendas sejam inseridas automaticamente com os objetos: 

1. Pressione Alt + F12 ou clique no menu Ferramentas, Opções; 

2. Na janela Opções, em LibreOffice Writer, clique na opção Autolegendas e 

marque as opções desejadas para inserir legendas automaticamente, 

conforme Figura 28. 
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Figura 28 – Opções de Autolegendas 

 

Fonte: Print Screen da janela Opções do Writer 

1.11 USO DE ELEMENTOS NÃO TEXTUAIS 

Os elementos não textuais como Figuras, Formas, Gráficos, Tabelas, quando 

inseridos em documentos, deverão ter texto alternativo que descreva a informação 

que se deseja transmitir, caso contrário, pessoas com deficiência visual que utilizam 

leitor de tela para acessar o documento não terão acesso à informação completa. A 

descrição dos elementos pode ser inserida de três formas: por meio da opção 

Descrição, por meio de Legenda ou no próprio contexto. 

Para inserir elementos não textuais utilizando o teclado: 

1. Pressione as teclas Alt + I para abrir o menu Inserir;  

2. No menu Inserir, pressione Alt + F para inserir Figura, Alt + G para inserir 

Gráfico, Alt + F + F para inserir Forma, entre outros. 

3. Utilize as teclas de direção para se movimentar entre as opções, a tecla Tab 

para alternar entre os campos e a tecla Enter para confirmar. 

Para inserir elementos não textuais utilizando o mouse: 
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1. Clique no menu Inserir e escolha a opção desejada, Figura, Gráfico, Forma, 

entre outros, conforme Figura 29;  

Figura 29 - Opção Figura 

 

Fonte: Print Screen do menu Inserir do Writer 

2. Escolha as opções desejadas e confirme. 

Para inserir descrição nos elementos não textuais utilizando o teclado: 

1. Selecione o elemento não textual; 

2. Pressione as teclas Alt + F para abrir o menu Formatar, com a seta para baixo 

vá até a opção Descrição e pressione a tecla Enter para confirmar; 

3. Na janela Descrição, digite o Título e a Descrição e pressione a tecla Enter 

para confirmar. 

Para inserir descrição nos elementos não textuais utilizando o mouse: 

1. Selecione o elemento não textual; 

2. Clique no menu Formatar, opção Descrição, conforme Figura 30; 
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Figura 30 – Opção Descrição 

 

Fonte: Print Screen do menu Formatar do Writer 

3. Na janela Descrição, digite o Título e a Descrição do elemento não textual e 

clique no botão Ok para confirmar, conforme Figura 31. É importante digitar 

no início “Descrição da imagem”, para o entendimento de que a frase que 

será lida tem essa função. 

Figura 31 – Opções de Descrição 

 

Fonte: Print Screen da janela Descrição do Writer 
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Para inserir legenda nos elementos não textuais utilizando o teclado: 

1. Selecione o elemento não textual; 

2. Pressione as teclas Alt + I + D para abrir o menu Inserir, opção Legenda; 

3. Na janela Inserir legenda, digite o nome da legenda, escolha a categoria e a 

posição se movimentando com as setas de direção e com a tecla Tab, 

selecione o botão Ok e pressione a tecla Enter para confirmar. 

Para inserir legenda nos elementos não textuais utilizando o mouse: 

1. Selecione o elemento não textual; 

2. Clique no menu Inserir, opção Legenda, conforme Figura 32; 

Figura 32 – Opção Legenda 

 

Fonte: Print Screen do menu Inserir do Writer 

3. Na janela Inserir legenda digite o nome da legenda, escolha a categoria e a 

posição e clique no botão Ok para confirmar, conforme Figura 33. 
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Figura 33 – Opções de inserção de legenda 

 

Fonte: Print Screen da janela Inserir legenda do Writer 

1.12 USO DE HIPERLINK 

 Se precisar inserir hiperlink no documento, este deve ser claro e significativo, 

indicando exatamente qual é o destino da ligação. Evite links do tipo “clique aqui”, 

“leia mais”, “mais informações”, pois essas expressões não representam o conteúdo 

do link. Orienta-se inserir o link no assunto da ligação, por exemplo, inscreva-se para 

o concurso da Unipampa ou resultado do processo seletivo do Curso de Letras EaD. 

 Se for inserir link para arquivo, indique formato e tamanho, por exemplo, 

Manual de acessibilidade em documentos digitais (.PDF, 450kb). 

Se for inserir link externo, indique que abrirá uma página externa, por 

exemplo, Modelo de acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG - link externo) 

Para inserir Hiperlink utilizando o teclado: 

1. Selecione o texto em que deseja inserir o hiperlink, para isso pressione a 

tecla Shift + as setas de direção; 

2. Pressione as teclas Ctrl + K para abrir a janela Hiperlink; 

http://emag.governoeletronico.gov.br/


196 
 

3. Na janela Hiperlink, com as setas de direção e a tecla Tab se movimente 

entre os campos, escolha as opções desejadas e pressione a tecla Enter para 

confirmar. 

Para inserir Hiperlink utilizando o mouse: 

1. Selecione o texto em que deseja inserir o hiperlink, para isso clique com o 

botão esquerdo do mouse, segure e arraste o cursor por cima do texto; 

2. Clique na guia Inserir, opção Hiperlink, conforme Figura 34. 

Figura 34 – Opção Hiperlink 

 

Fonte: Print Screen do menu Inserir do Writer 

3. Na janela Hiperlink, clique no vínculo desejado, digite o texto para exibição, a 

dica de tela e o endereço do site se for link externo e clique no botão Ok, 

conforme Figura 35. 
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Figura 35 - Opções de Hiperlink 

 

Fonte: Print Screen da janela Hiperlink do Writer 

1.13 USO DE NÚMEROS DE PÁGINA 

É importante inserir número de página no documento para facilitar o acesso 

aos conteúdos. 

Para inserir número de página utilizando o teclado: 

1. Posicione o cursor onde deseja inserir o número de página, no cabeçalho ou 

rodapé; 

2. Pressione as teclas Alt + I + P para inserir o número de página. 

Para inserir número de página utilizando o mouse: 

1. Clique no menu Inserir, opção Cabeçalho e rodapé e escolha uma das duas 

opções, conforme Figura 36; 
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Figura 36 – Opção Cabeçalho e rodapé 

 

Fonte: Print Screen do menu Inserir do Writer 

2. Clique no menu Inserir, opção Número de página, conforme Figura 37; 
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Figura 37 – Opção Número da página 

 

Fonte: Print Screen do menu Inserir do Writer 

1.14 USO DO SUMÁRIO AUTOMÁTICO 

 Utilize sumário automático para melhorar a navegabilidade no documento, 

tendo acesso mais rápido aos títulos desejados.  

Para inserir sumário automático utilizando o teclado: 

1. Selecione os títulos desejados e FORMATE COM ESTILOS; 

2. Posicione o cursor onde quer inserir o sumário, pressione Alt + I + S + I para 

abrir a janela Sumário, índice ou bibliografia e pressione a tecla Enter para 

confirmar. 

Para inserir sumário automático utilizando o mouse: 
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1. Selecione os títulos desejados e FORMATE COM ESTILOS; 

2. Posicione o cursor onde quer inserir o sumário, clique no menu Inserir, opção 

Sumário e Índice, e dê um clique em Sumário, Índice ou bibliografia, conforme 

Figura 38. 

Figura 38 - Opção Sumário, Índice ou bibliografia 

 

Fonte: Print Screen do menu Inserir do Writer 

3. Na janela Sumário, índice ou bibliografia, confira se está selecionado o tipo 

sumário e clique em Ok para confirmar, conforme Figura 39. 

Figura 39 – opções de Sumário, índice ou bibliografia 



201 

 

 

Fonte: Print Screen da janela Sumário, índice ou bibliografia do Writer 

1.15 USO DO ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES 

 Para ter acesso a uma lista de ilustrações inseridas no documento, como 

imagens, tabelas e gráficos crie índice de ilustrações. Isso facilitará a navegação no 

documento. 

Para inserir índice de ilustrações utilizando o teclado: 

1. Selecione os elementos e INSIRA LEGENDA; 

2. Posicione o cursor onde quer inserir o índice, pressione Alt + I + S + I para 

abrir a janela Sumário, índice ou bibliografia, com a tecla Tab alterne entre os 

campos, no campo Tipo, selecione o tipo de índice desejado e pressione a 

tecla Enter para confirmar. 

Para inserir índice de ilustrações utilizando o mouse: 

1. Selecione os elementos e INSIRA LEGENDA;  

2. Posicione o cursor onde quer inserir o índice, clique no menu Inserir, opção 

Sumário e Índice, e dê um clique em Sumário, Índice ou bibliografia, conforme 

Figura 40. 
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Figura 40 – Opção Sumário, Índice ou bibliografia 

 

Fonte: Print Screen do menu Inserir do Writer 

3. Na janela Sumário, índice ou bibliografia, selecione o tipo de índice desejado 

e clique em Ok para confirmar, conforme Figura 41. 
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Figura 41 - opções de Sumário, índice ou bibliografia 

 

Fonte: Print Screen da janela Sumário, índice ou bibliografia do Writer 

1.16 USO DO IDIOMA DO DOCUMENTO 

 Selecione o idioma do documento para que o verificador ortográfico utilize 

automaticamente o dicionário do idioma selecionado e para que os leitores de tela 

pronunciem corretamente as palavras. 

Para selecionar o idioma do documento utilizando o teclado: 

1. Selecione o texto desejado, para isso pressione Shift + setas de direção ou 

selecione todo o texto pressionando as teclas Ctrl + A; 

2. Pressione Alt + R + I + P + P para ativar o idioma Português para o texto 

selecionado. 

Para selecionar o idioma do documento utilizando o mouse: 

1. Selecione o texto desejado, clique no menu Ferramentas, opção Idioma e 

selecione a opção desejada, conforme Figura 42.  
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Figura 42 - Opção Idioma 

 

Fonte: Print Screen do menu Ferramentas do Writer 

1.17 USO DA ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA 

 É importante ao finalizar o documento verificar a ortografia e gramática para 

evitar disponibilizar o documento com erros. 

Para verificar ortografia e gramática utilizando o teclado: 

1. Pressione a tecla F7 para abrir a janela Ortografia e gramática; 

2. Na janela Ortografia e Gramática utilize a tecla Tab para alternar entre os 

campos e pressione a tecla Enter para confirmar. 

Para verificar ortografia e gramática utilizando o mouse: 

1. Clique no menu Ferramentas, opção Ortografia e gramática, conforme Figura 

43; 

Figura 43 - Opção Ortografia e Gramática 

 

Fonte: Print Screen do menu Ferramentas do Writer 

2. Na janela Ortografia e Gramática selecione as opções desejadas até que a 

verificação esteja completa, então feche a janela, conforme Figura 44. 
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Figura 44 - Opções de verificação de ortografia e gramática 

 

Fonte: Print Screen da janela Ortografia e gramática do Writer 

1.18 USO DA AJUDA 

 Quando estiver com dificuldades ou dúvidas de como utilizar algum recurso 

do LibreOffice Writer, então pressione a tecla F1 para abrir a janela Ajuda, conforme 

Figura 45. 
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Figura 45 - Opções de Ajuda 

 

Fonte: Print Screen da janela Ajuda do Writer 

 Selecione o termo que deseja pesquisar ou na guia pesquisar digite o que 

quer saber e pressione a tecla Enter para confirmar. 

1.19 USO DE LISTAS DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 Para ajudar os leitores a compreender melhor os textos, pode-se fornecer no 

início do documento uma lista de siglas e abreviaturas com o significado das 

palavras. É importante também descrever o nome completo a primeira vez que 

utilizar abreviaturas. 

1.20 USO DO SALVAR 

 Ao criar um documento é necessário salvá-lo e ao disponibilizá-lo procure 

seguir as recomendações do eMAG 3.1, que indica como formato o HTML e o ODT, 

tomando-se o cuidado para que sejam acessíveis. Outra alternativa importante é 

disponibilizar o documento no formato PDF. 

Para salvar um documento utilizando o teclado: 

1. Pressione Ctrl + Shift + S para salvar o documento; 

2. Na janela Salvar Como, escolha o local desejado, digite o nome do 

documento e selecione o tipo do arquivo (Documento HTML, Documento de 

texto ODF (.odt) ou Microsoft Word 97-2003 (.doc)), depois pressione a tecla 

Enter para confirmar. 
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3. Se for salvar alterações realizadas em um documento já gravado, pressione 

as teclas Ctrl + S. 

Para salvar um documento utilizando o mouse: 

1. Clique no menu Arquivo, opção Salvar como, para salvar um documento, 

conforme Figura 46; 

Figura 46 - Opção Salvar como 

 

Fonte: Print Screen do menu Arquivo do Writer 

2. Na janela Salvar como, escolha o local desejado, digite o nome do documento 

e selecione o tipo do arquivo (Documento HTML, Documento de texto ODF 

(.odt) ou Microsoft Word 97-2003 (.doc)), depois clique em Salvar, conforme 

Figura 47; 
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Figura 47 - Opções da janela Salvar como 

 

Fonte: Print Screen da janela Salvar como do Writer 

3. Se for salvar alterações realizadas em um documento já gravado, clique na 

guia Arquivo, opção Salvar, conforme Figura 48. 
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Figura 48 - Opção Salvar 

 

Fonte: Print Screen do menu Arquivo do Writer 

Para exportar como PDF um documento utilizando o teclado: 

1. Pressione Alt + A para abrir o menu Arquivo, depois pressione Alt + E para 

selecionar a opção Exportar como PDF; 

2. Na janela Exportar como PDF, marque as opções desejadas e pressione a 

tecla Enter para Exportar. 

Para exportar como PDF um documento utilizando o mouse: 

1. Clique no menu Arquivo e na opção Exportar como PDF, conforme Figura 49; 
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Figura 49 - Opção Exportar como PDF 

 

Fonte: Print Screen do menu Arquivo do Writer 

2. Na janela Opções do PDF escolha as opções desejadas e para que o PDF 

seja acessível a pessoas que utilizam leitor de tela, marque a opção PDF 

marcado (adiciona estrutura ao documento) e exportar marcadores, depois 

clique no botão Exportar, conforme Figura 50; 
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Figura 50 - Opções do PDF 

 

Fonte: Print Screen da janela opções do PDF do Writer 

1.21 USO DA PROPRIEDADE DO DOCUMENTO 

 Este recurso possibilita que as pessoas saibam informações sobre o 

documento sem precisar abri-lo. 

Para inserir informações na propriedade do documento utilizando o 

teclado: 

1. Pressione Alt + A + O para abrir a janela propriedades e digite as informações 

desejadas. 

Para inserir informações na propriedade do documento utilizando o 

mouse: 

1. Clique no menu Arquivo e na opção Propriedades, conforme Figura 51; 
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Figura 51 - Opção Propriedades 

 

Fonte: Print Screen do menu Arquivo do Writer 

2. Na janela Propriedades, digite os campos desejados e clique no botão Ok, 

conforme Figura 52. 
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Figura 52 – Opções de Propriedades 

 

Fonte: Print Screen da janela Propriedades do Writer 

1.22 USO DA VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 

O LibreOffice Writer fornece um recurso de verificação de acessibilidade, ele 

ficará disponível após a instalação da extensão AccessODF.  A instalação requer 

OpenOffice.org/LibreOffice 3.3.  

Este recurso não está disponível para todas as versões do LibreOffice Writer, 

então é importante verificar a acessibilidade do documento a partir das orientações 

deste manual, antes de disponibilizá-lo para as demais pessoas. 
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