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resumo

Num mundo em constante alteração, fruto da evolução tecnológica,
social e também natural do planeta, o ensino procura acompanhar esta
evolução, transferindo algum do seu campo de atuação para o mundo
virtual. De entre as plataformas digitais mais utilizadas pelas instituições
e estudantes hoje em dia, podem se destacar os Learning Management
Systems (LMS). Com a utilização tão regular destas plataformas surgem
problemas a nível do acesso e da interação com as mesmas e os seus
conteúdos que poderão excluir um grupo de utilizadores, nomeadamente
pessoas com dificuldades visuais, auditivas, motoras, sensoriais ou de
aprendizagem.
Ao longo deste estudo são abordados os principais conceitos relativos à
acessibilidade web assim como as metodologias e diretrizes
estabelecidas a nível internacional que permitem tornar os websites mais
acessíveis. Esta investigação faz uma avaliação do Learning
Management System da Universidade de Aveiro (UA), através de
avaliações feitas por ferramentas de validação de acessibilidade online,
peritos em acessibilidade e estudantes. Esta avaliação tem em conta as
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) e os princípios do
Universal Design (UD), para perceber quais são os maiores erros e
complicações em termos de acessibilidade na plataforma.
Com este estudo verificou-se que o Learning Management System da
UA contém erros correspondentes a um nível muito básico de
acessibilidade (nível A). São apresentadas várias sugestões para corrigir
os erros que esta possui e também um conjunto de boas práticas a ter
no desenvolvimento de LMS no geral.

Keywords
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Web Content Accesibility Guidelines; Universal Design.

Abstract

In an ever-changing world, a result of the technologic, social and the
world’s natural advances, education seeks to keep up with this evolution,
transferring some of its activity to the virtual world. Between all the
different kinds of platforms educational institutions and students use, we
can highlight Learning Management Systems (LMS). With the regular use
of these platforms several problems emerged about the access and
interaction with the platform itself and its contents which would end up in
the exclusion of a group of users, especially people with disabilities.
Throughout this study we expose some of the main concepts related to
web accessibility as well as some of the methodologies and standards
used world-wide to make websites more accessible. This investigation
evaluates the accessibility of University of Aveiro’s Learning
Management System platform, through web validation tools, accessibility
experts and students. These evaluations consider the Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) and the Universal Design principles to
fully understand the platform’s biggest accessibility errors.
The main conclusion of this study is that the University of Aveiro’s LMS
still has many basic level accessibility errors. Some suggestions to
correct these errors are presented as well as a guide with some of the
best practises to have in mind when developing a LMS in general.
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1. Introdução

Em 2020, o mundo tal como o conhecemos mudou para sempre com o
reconhecimento oficial da crise de saúde global provocada pelo COVID-19 como
uma pandemia (WHO, n.d.). Estas circunstâncias levaram a uma completa
reinvenção da forma como vivemos e também da forma como aprendemos. Nos
últimos anos, os ambientes virtuais destinados à educação e formação,
nomeadamente os LMS (Learning Management Systems), têm sido cada vez mais
utilizados por instituições para monitorizar a aprendizagem e disponibilizar
materiais aos seus estudantes mais facilmente. Isto verifica-se tanto no contexto
escolar como no contexto empresarial (Moran, n.d.). Embora a sua utilização tenha
vindo a aumentar ao longo dos anos, observou-se um crescimento bastante
considerável com a declaração do encerramento físico das instituições de ensino e
a transição para um modelo de ensino à distância, onde o recurso a estas
plataformas foi praticamente indispensável durante todo o período de confinamento
(Alyoussef, 2021; Li & Lalani, n.d.).
Em 2021, é notável a crescente utilização destas plataformas e pode afirmarse que a tendência será para esta aumentar significativamente nos próximos anos
(Koksal, n.d.). Consequentemente, este tipo de tecnologias terá cada vez mais
impacto na aprendizagem dos estudantes e deverá, por isso, ser alvo de estudo
para compreender potenciais problemas que estas possam ter. Apesar destas
plataformas serem relativamente recentes nos moldes em que as conhecemos, e
embora a tendência fosse o aumento da sua utilização, não existia uma previsão
de passagem para um ensino exclusivamente online para realmente testar este tipo
de regime educacional, especialmente no contexto escolar, uma vez que as
instituições também faziam para que não existisse essa necessidade. No entanto,
durante a fase de confinamento e de ensino exclusivamente à distância
conseguiram-se perceber alguns dos problemas que existem num ensino que

depende exclusivamente do ambiente online. Um destes problemas é a
acessibilidade, sobretudo neste tipo de tecnologias, das quais os estudantes
passaram a depender fortemente para completar os seus estudos. Para além dos
problemas de acessibilidade que um estudante ‘comum’ tem de enfrentar para
conseguir acompanhar o seu estudo, existem os mesmos problemas de forma mais
severa para estudantes com necessidades especiais. Estes estudantes, que no
ensino regular e presencial teriam de ser acompanhados por docentes
especializados, no ensino à distância não tiveram a ajuda personalizada por parte
de um especialista para os guiar no percurso escolar. Para além disso, é notável a
falta de personalização e capacidade de adaptação destas plataformas à suas
necessidades (Cucoș et al., n.d.). Percebendo as dificuldades na utilização deste
tipo de ambientes consegue-se idealizar formas e regras de construção dos
mesmos para que sejam acessíveis a todos os estudantes.
O ensino é algo à qual, segundo a lei, todos temos direito, com garantia do
direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar (Diário da República
Portuguesa, 1992), independentemente da nossa identidade de género,
sexualidade, etnia, religião e qualquer tipo de deficiência. Enquanto sociedade,
devemos lutar para que esta realidade seja algo que se verifique tanto no mundo
físico como no online, para que a educação seja cada vez mais acessível a todos
os cidadãos.

1.1 Caracterização do problema de investigação
Para determinar se a problemática referida anteriormente tem de facto
verdadeiro potencial de ser explorada, é necessário fazer um levantamento
bibliográfico para perceber se este é um tema já bastante estudado ou se, pelo
contrário, existe muito para explorar. Numa revisão bibliográfica sobre a temática
verifica-se que, apesar de esta ser bastante atual ainda não existe uma literatura
muito exaustiva sobre a mesma. Isto poderá dever-se ao facto de que as mudanças
mais drásticas no mundo, que permitiram outro tipo de estudos mais desenvolvidos
e com conclusões mais concretas, são eventos relativamente recentes e ainda não
existe uma distância temporal significativa para a publicação de muito material.
Ainda assim, existem alguns estudos antecedentes à pandemia COVID-19, e
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também publicados durante a mesma, com alguns dados sobre a importância da
acessibilidade na web, nomeadamente em plataformas LMS. Podem destacar-se
os artigos “Disability, ICT and eLearning platforms: Faculty-facing embedded work
tools in learning management systems” (Oswal, 2019), “LMS accessibility for
students with disabilities: the experts' opinions” (Brito & Dias, 2020), “A study about
web accessibility in Portuguese museums: how to overcome the main difficulties”
(Teixeira et al., 2020), entre outros. Para além desta literatura, existem ainda
padrões de acessibilidade de conteúdo na web estabelecidos pelas Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG), e ainda medidas nacionais onde é reconhecida a
importância da acessibilidade em plataformas web através da Agência para a
Modernização Administrativa (AMA) – que pode ser considerada a entidade
responsável pelas políticas de Usabilidade e Acessibilidade na Administração
Pública, assim como na legislação, com a aprovação do Decreto Lei n.º 83/2018 –
“Acessibilidade dos sítios web e das aplicações móveis” (DL n.o 83/2018 Acessibilidade Dos Sítios Web e Das Aplicações Móveis - Acessibilidade.Gov.Pt,
n.d.).
Com a revisão de literatura enunciada pode-se concluir que este é de facto
um tema que tem gerado algum debate, porém ainda existe muito para explorar
nesta área. Também graças à constante evolução da tecnologia digital e do mundo
consegue-se perceber que alguma da necessidade de utilização de plataformas
LMS será comum na nossa realidade. Por isto, são bem-vindos mais estudos à
volta desta problemática, com vista a otimizar a acessibilidade das tecnologias LMS
para utilização no ensino à distância e também misto, para que estas sejam
acessíveis a todos os estudantes e facilitem o seu processo de aprendizagem, ao
invés de serem outro obstáculo pelo qual terão de passar.

1.2 Finalidades e objetivos
Como qualquer trabalho de investigação que pretende estudar um assunto
onde estão envolvidas pessoas com um determinado problema, procurou-se
identificar quais os problemas mais relevantes que existem atualmente nas
plataformas institucionais e sugerir potenciais soluções de forma a gerar contributos
que permitam tornar as plataformas institucionais mais acessíveis.
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Neste contexto, investigou-se sobre a acessibilidade no ensino na sua
vertente online, aproveitando os problemas, questões e dificuldades que surgiram
com a utilização em massa de recursos virtuais, nomeadamente LMS, durante os
anos letivos de 2020/2021 e início de 2021/2022 e potencial conhecimento que foi
gerado nesta área em específico, para se conseguir perceber concretamente quais
os problemas mais evidentes no contexto online. Com este conhecimento,
procurou-se identificar requisitos mínimos de acessibilidade num LMS, de forma
que o recurso ao ensino online não perturbe o fluxo de estudos dos estudantes,
independentemente de estes terem ou não necessidades educativas especiais.
Assim, os objetivos específicos desta investigação são os seguintes:
•

Definir a acessibilidade no contexto de plataformas de LMS;

•

Identificar os requisitos mínimos de acessibilidade numa plataforma LMS;

•

Analisar e avaliar o nível de acessibilidade da plataforma LMS da
Universidade de Aveiro (UA);

•

Identificar as maiores dificuldades de acessibilidade na plataforma LMS da
UA;

•

Elaboração de um guia de práticas a aplicar para melhorar a acessibilidade
da plataforma LMS da UA e no desenvolvimento de plataformas LMS, em
geral.
Os objetivos desta investigação estão ainda alinhados de acordo com os

objetivos das Nações Unidas (NU) para o desenvolvimento sustentável para 2030,
nomeadamente através do Objetivo 4 - “Quality Education - Ensure inclusive and
equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all” e do
Objetivo 10 - "Reduce Inequalities - Reduce inequality within and among countries”
(United Nations, 2015). Esta agenda desenvolvida pelas NU tem como um dos seus
principais pilares a inclusão, que é o tema principal desta investigação e que
relaciona ambos os objetivos mencionados anteriormente: com uma melhor
acessibilidade em plataformas LMS, obtém-se claramente um ensino de melhor
qualidade para todos os estudantes e docentes. Com esta melhoria na qualidade
do ensino oferece-se a possibilidade aos estudantes que tenham algum tipo de
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deficiência ou necessidade especial de terem acesso aos materiais escolares, por
exemplo, de forma tão acessível como os estudantes sem qualquer tipo de
limitação. Desta forma contribui-se para o segundo objetivo mencionado, uma vez
que se reduzem significativamente as desigualdades entre estudantes com e sem
deficiências ou necessidades especiais.
Após uma revisão bibliográfica é necessário perceber os tópicos mais
discutidos dentro do tema proposto, para assim determinar o que se pretende
exatamente investigar através de uma pergunta de investigação. Segundo Quivy e
Campenhoudt, uma boa pergunta de investigação deve seguir certos critérios, de
forma a ser corretamente formulada para expressar o que o investigador pretende.
Os principais critérios referidos são a clareza, exequibilidade e pertinência (Quivy
& Campenhoudt, 2013).
Como já foi mencionado anteriormente, pretende-se chegar ao fim deste
trabalho de dissertação com um guia de boas práticas no desenvolvimento de um
LMS, fruto da investigação na área da acessibilidade, nomeadamente através da
análise da plataforma LMS da UA. Este processo visa responder à pergunta de
investigação “Como podemos tornar mais acessíveis as plataformas de instituições
de ensino?”, resultando também, de alguma forma, em contributos para tornar as
plataformas de instituições de ensino, no geral, mais acessíveis, como é indicado
pelo título da investigação.
Analisando a pergunta de investigação e o título que dela emerge para a
dissertação, pode dizer-se que esta cumpre o critério de clareza, pois aponta de
forma clara e concisa o objetivo da investigação. É também exequível, uma vez que
não está formulada de forma a tentar resolver um problema tão vasto como a falta
de acessibilidade em plataformas de instituições de ensino, mas sim para tentar
perceber como se podem tornar as mesmas mais acessíveis, através do contributo
desta investigação. Finalmente, esta é pertinente, pois é uma temática que tem
vindo a ganhar muita relevância ao longo dos anos com a evolução da tecnologia
digital.
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1.3 Estrutura do documento
Esta dissertação encontra-se organizada em 7 capítulos:
•

Capítulo 1 – Introdução - é caracterizado o problema de investigação
e o contexto em que se insere, são estabelecidos e definidos os
objetivos que se pretendem alcançar com este estudo e é definida a
pergunta de investigação que irá guiar todo o processo de
investigação.

•

Capítulo 2 – Acessibilidade em plataformas web - é apresentado um
enquadramento teórico que pretende expor a base conceptual do
trabalho de investigação apresentado no presente documento. Este
capítulo é intitulado de acessibilidade em plataformas web, pois a
revisão de bibliografia necessária para suportar este estudo é focada
neste

grande

tema.

Durante

este

capítulo

é

abordada

a

acessibilidade, é feita uma introdução aos principais conceitos
relacionados com a acessibilidade, é também feita uma breve
descrição da legislação e diretrizes internacionais aplicadas a
plataformas e conteúdos web, e são também abordadas ferramentas
de validação online, para que servem, quais as mais relevantes e que
tipo de análises é que estas poderão auxiliar a fazer. De seguida é
apresentado o Universal Design, a sua história, definição e os
princípios

que

definem

esta

metodologia.

É

feita

uma

contextualização da evolução da tecnologia e da era digital e como é
que o Universal Design começa a transpor-se para outras áreas da
atividade humana, para de seguida explicar a aplicação do Universal
Design na área de ensino, abordando o Universal Design for Learning.
Finalmente, é apresentada a acessibilidade web no ensino,
diferenciando os tipos de plataformas que uma instituição pode ter,
com destaque nos Learning Management Systems (LMS) e é dado o
exemplo da plataforma institucional e LMS da Universidade de Aveiro;
•

Capítulo 3 – Modelo de Análise - neste capítulo é apresentado o
modelo de análise, que pretende funcionar como a ligação entre o
capítulo do enquadramento teórico e o capítulo de metodologia.
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•

Capítulo 4 – Metodologia – é apresentada a natureza e desenho de
investigação e é feita uma breve descrição do processo de recolha de
dados e dos moldes em que este vai ocorrer. É explicado também o
processo de seleção de participantes e as suas implicações legais.

•

Capítulo 5 – Apresentação de Resultados - neste capítulo são
apresentados os resultados obtidos a partir dos dados recolhidos.
Inicia-se com a apresentação dos resultados da avaliação segundo
cada uma das ferramentas de validação, seguida dos resultados da
avaliação por peritos e, finalmente, são apresentados os resultados
da avaliação por estudantes.

•

Capítulo 6 – Discussão de resultados - neste apresenta-se uma
reflexão sobre os principais problemas de acessibilidade encontrados
na plataforma estudada e sobre os principais resultados da
investigação, respondendo à pergunta de investigação e aos
objetivos definidos inicialmente.

•

Capítulo 7 – Conclusão - neste capítulo resume-se o principal
resultado da investigação. São também referidas as suas limitações
e indicam-se algumas perspetivas de investigação futura.
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2. Acessibilidade em plataformas web

Para a realização deste estudo é necessário existir uma revisão de literatura
prévia, que permita conhecer os conceitos mais importantes sobre o tema, assim
como perceber melhor o estado de arte na área. Para isto, o presente capítulo de
enquadramento teórico, focado no tema de acessibilidade em plataformas web,
subdivide-se nos seguintes temas:
•

Acessibilidade
o Introdução

aos

conceitos:

usabilidade,

acessibilidade,

acessibilidade web
o Legislação e diretrizes internacionais
o Ferramentas de avaliação
•

Universal Design
o História, definição e princípios do UD
o UD, evolução da tecnologia e era digital
o Universal Design for Learning

•

Acessibilidade web no ensino
o Plataformas de instituições de ensino
o Learning Management Systems

•

Plataforma institucional da UA e LMS

2.1 Acessibilidade
De forma a perceber exatamente o que é a acessibilidade web é necessário
um contexto introdutório dos conceitos que a originaram e que muito
frequentemente são usados na sua definição.
Assim, faz-se uma breve introdução aos conceitos principais mais relevantes
para o estudo da acessibilidade web, nomeadamente a acessibilidade, a
usabilidade e posteriormente a acessibilidade web. Tratando-se estes de assuntos
de relevância nacional e internacional, aborda-se a legislação em vigor em Portugal
e as diretrizes a nível internacional estabelecidas para a acessibilidade na web.
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Apresenta-se ainda uma breve explicação do que são ferramentas de validação de
acessibilidade, quais as mais relevantes em termos nacionais e internacionais e
quais as suas principais características no tipo de análise que permitem efetuar.
2.1.1 Introdução aos conceitos
A acessibilidade, de acordo com o dicionário de Oxford, é definida como “a
facilidade na aproximação, no tratamento ou na aquisição” de algo (Oxford
Dictionary, n.d.). Acessibilidade é também definida como sendo a facilidade com
que as atividades da sociedade humana podem ser alcançadas, incluindo
necessidades dos cidadãos, indústrias e serviços públicos (Preiser, 2001).
No mundo da acessibilidade podemos distinguir várias dimensões da
mesma, como: acessibilidade a ambientes físicos, acessibilidade a informação e
acessibilidade a atividades ou serviços sociais. A acessibilidade em ambientes
físicos tem sido a dimensão mais abordada ao longo dos tempos, embora
atualmente as restantes duas terem um crescente reconhecimento na importância
que lhes é conferida (Iwarsson S. & Ståhl A., 2003). Segundo os mesmos autores,
pode-se ainda distinguir a acessibilidade em vários níveis dimensionais: micro,
meso e macro. Em que a acessibilidade no nível micro diz respeito à acessibilidade
no nosso ambiente imediato, como por exemplo, em nossa casa e aquilo que a
rodeia; nível meso que diz respeito àquilo que nos rodeia, o ambiente exterior
público e estruturas públicas como transportes públicos e finalmente o nível macro,
que olha para a sociedade como um todo, em termos nacionais ou internacionais.
Quando se fala de acessibilidade pode-se também distinguir diferentes
perspetivas: a perspetiva objetiva ou subjetiva, individual ou em grupo. Vários
autores consideram que a acessibilidade é algo que é objetivo pois deverá ser
definida segundo normas e diretrizes na legislação e outros documentos oficiais.
No entanto existe também a perspetiva de que a acessibilidade é algo subjetivo à
experiência dos utilizadores. Ainda na perspetiva dos mesmos autores, também se
pode considerar a perspetiva individual que vê a acessibilidade como um processo
mais centrado no indivíduo e por isso mais subjetiva e a perspetiva em grupo onde
a acessibilidade é um processo que segue normas e conhecimento cientificamente
válido sobre a diversidade das características humanas.
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As definições de acessibilidade mudam de área para área, e consoante o
contexto, não existindo assim, uma definição consensual da mesma.
Uma das palavras que acompanha muitas vezes a acessibilidade é a
usabilidade. O conceito de usabilidade implica que uma pessoa consiga utilizar,
estar e usar o ambiente em que se encontra, nos mesmos termos das restantes
pessoas, sendo a acessibilidade um requisito à usabilidade (Iwarsson S. & Ståhl A.,
2003). Outra forma de definir usabilidade é através de como o design do ambiente
criado permite o funcionamento, performance e bem-estar do ponto de vista do
utilizador.
De forma a estabelecer alguns standards a nível internacional a International
Organization for Standardization (ISO) criou normas e diretrizes onde é dada uma
definição geral de usabilidade. Na norma ISO 9241-11, a usabilidade é definida
como uma medida de efetividade, eficiência e satisfação com os quais um utilizador
consegue completar uma dada tarefa num determinado ambiente. Neste contexto,
a eficácia é relativa ao completar da tarefa, a eficiência concerne o esforço
necessário para completar essa mesma tarefa e finalmente a satisfação, que diz
respeito ao prazer em realizar a tarefa (Bevan et al., 2016; International
Organization for Standardization, n.d.).
Com um maior entendimento dos conceitos de acessibilidade e usabilidade
e percebendo como é que estes interagem entre si, pode-se falar do conceito de
acessibilidade web.
A acessibilidade na web pode ser entendida como o nível a que um website
é acessível ao maior leque de pessoas possível, ou seja, quantas mais pessoas
conseguirem ter acesso e utilizar o website, mais acessível este é (Akgül &
Vatansever, 2016). Na sua base, a acessibilidade na web, tem como objetivo incluir
as pessoas com deficiências visuais, auditivas, motoras e sensoriais no mundo
digital, realçando a sua importância para as mesmas, através da remoção de
potenciais barreiras causadas por más decisões de design ou ignorância no que
toca às regras básicas de acessibilidade (Burgstahler, 2021).

11

2.1.2 Legislação e diretrizes internacionais
Segundo o World Wide Web Consortium (W3C), a principal organização
internacional que estabelece os padrões de utilização da World Wide Web (WWW),
a acessibilidade web é o atributo através do qual “as pessoas com deficiência
podem perceber, compreender, navegar e interagir com a web, podendo também
contribuir para a mesma” (World Wide Web Consortium, n.d.-a). Num esforço de
melhorar a acessibilidade da world wide web para pessoas com deficiências, o W3C
criou a Web Accessibility Initiative (WAI). Esta iniciativa é responsável pelo
desenvolvimento das Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), onde são
definidas diretrizes de acessibilidade para conteúdo web, de forma que este seja
mais acessível a pessoas com deficiências.
As WCAG distinguem quatro princípios para a acessibilidade assim como
vários guias que permitem o cumprimento dos mesmos de forma a fornecer a base
necessária para qualquer pessoa ter acesso, utilizar e interagir com a web. Estes
princípios e respetivas guias para o cumprimento dos mesmos são:
•

Princípio 1 – Percetível - a informação e os componentes da interface
de utilizador deverão ser apresentadas de forma a serem percetíveis
pelo utilizador. Para isto são distinguidas quatro guias:
o alternativas de texto, isto é fornecer alternativas textuais a
qualquer elemento não textual para que este conteúdo possa
ser alterado para ser consumido de outras formas como braille,
diálogo, símbolos, uma linguagem mais simples, entre outros;
o alternativas a multimédia, ou seja, fornecer outras formas de
consumir conteúdos multimédia através de legendas em
vídeos, descrições de áudio ou guiões, interpretação em
linguagem gestual, entre outros;
o adaptáveis, este guia implica a criação de conteúdo que possa
ser apresentado de várias formas, por exemplo, com um layout
mais simples de melhor compreensão para o utilizador, de
forma a não perder informação ou a estrutura do conteúdo
quando é necessária essa adaptação;
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o distinguíveis, este último guia do princípio inicial das WCAG
sugere que se faça uma distinção clara entre os elementos e o
seu fundo, de forma a conseguirem visualizar bem os
conteúdos. Esta distinção pode ser feita através do uso de cor,
controlo do áudio, tamanho do texto, ajuste de contraste, entre
outros.
•

Princípio 2 – Operável - os vários elementos da interface e navegação
deverão ser operáveis. Para o cumprimento deste princípio são
listados os seguintes guias:
o funcionalidades acessíveis através de teclado, tal como o
nome do guia indica, este implica que todas as funcionalidades
estejam disponíveis num teclado
o dar tempo suficiente ao utilizador, de forma que este consiga
ler e utilizar o conteúdo em questão;
o prevenir interações que sejam conhecidas por provocar
reações físicas extremas, através de luzes do tipo flash ou
animações;
o navegabilidade, através da criação de formas de ajudar o
utilizador a navegar, encontrar conteúdo e perceber onde é
que eles se encontram através da utilização de headings,
títulos, descrição do conteúdo de um link no título do mesmo,
ente outros;
o oferecer várias formas de input, através de um apontador,
tamanho do target, entre outros.

•

Princípio 3 – Compreensível - os conteúdos e os métodos de controlo
da interface deverão ser compreensíveis, tendo em conta os
seguintes guias:
o conteúdo legível e compreensível, tendo em conta aspetos
como a linguagem em que o conteúdo se encontra, a utilização
de palavras que não são muito comuns ou a utilização de
abreviações;
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o comportamento previsível dos conteúdos e páginas web, tanto
a nível da navegação como no input ou qualquer outro tipo de
interação que tenha um comportamento standard;
o assistência ao utilizador, de forma que estes possam evitar ou
corrigir erros, através da identificação de erros, sugestões,
etiquetas nos campos que sejam necessários, e prevenção de
erros.
•

Princípio 4 – Robusto - o conteúdo deverá ser robusto o suficiente
para ser compatível com as várias tecnologias. O guia mais relevante
destacado é a compatibilidade com os vários dispositivos em que o
conteúdo poderá ser visualizado. Para o cumprimento deste guia é
sugerido que o conteúdo seja criado de forma a maximizar a
compatibilidade com os utilizadores atuais e futuros, incluindo os
meios que estes utilizam para interagir com a web, nomeadamente
assistive technologies (AT).

Se algum dos princípios enunciados não for tido em conta quando se
desenvolve para a web, um grupo de pessoas, em particular pessoas com
deficiências, poderá não ter acesso ou não conseguir utilizar a mesma (Shadi AbouZahra, n.d.). Para avaliar o sucesso do cumprimento destes princípios e guias para
os mesmos, existem três níveis de conformidade de acordo com a WAI, sendo
estes:
•

Nível A – acessibilidade básica, representando o nível mínimo de
acessibilidade. Todos os guias identificados como prioridade 1 são
cumpridos. Caso isto não se verifique, um ou mais grupos de pessoas
poderão ser impedidas de aceder ou interagir com um determinado
website;

•

Nível AA – acessibilidade intermédia, indica quando o conteúdo em
análise atinge todos os critérios de acessibilidade do nível A e AA.
Cumprindo este nível de conformidade são removidas várias barreiras
no acesso a um determinado website.

•

Nível AAA – acessibilidade elevada, indica que o conteúdo atinge,
para além do nível de conformidade AA, um conjunto de critérios
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adicionais. Caso isto não se verifique, um ou mais grupos de pessoas
poderão ter alguma dificuldade em aceder ou interagir com um
determinado website. (Akgül & Vatansever, 2016; March et al., n.d.)
Uma vez que a acessibilidade inclui um vasto leque de pessoas com
deficiências, incluindo visual, auditiva, física, de fala, cognitiva e de aprendizagem
e existe uma variedade de problemas de acessibilidade associados a cada uma
dessas deficiências, estas diretrizes estão em constante atualização, encontrandose correntemente na versão 2.1, publicada a 5 de junho de 2018.
De forma sintética, as WCAG são estruturadas segundo um conjunto de
princípios que pretendem tornar os conteúdos web mais acessíveis. Estes
princípios são acompanhados das respetivas diretrizes, que são essencialmente os
vários tipos de características que os conteúdos deverão ter. E por sua vez, a cada
diretriz corresponde um critério de sucesso, que, se cumprido por determinado
website, garante um certo nível de conformidade, de acordo com a Tabela 1.
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Princípios

Diretrizes

Critérios de Sucesso - Nível de Conformidade

1.1 Alternativas
1.1.1 Conteúdo não textual – A
em texto
1.2.1 Apenas áudio e apenas vídeo – A
1.2.2 Legendas (pré-gravada) – A
1.2.3 Áudio-descrição
multimédia – A

ou

alternativa

em

1.2.4 Legendas (em direto) – AA
1.2 Média
dinâmica ou
contínua

1.2.5 Áudio-descrição (pré-gravada) – AA
1.2.6 Língua gestual (Pré-gravada) – AAA
1.2.7 Áudio-descrição alargada (Pré-gravada) –
AAA
1.2.8 Alternativa em multimédia (Pré-gravada) –
AAA
1.2.9 Apenas áudio (em directo) – AAA
1.3.1 Informações e relações – A
1.3.2 Sequência com significação – A

1. Percetível

1.3 Adaptável

1.3.3 Características sensoriais – A
1.3.4 Orientação – AA
1.3.5 Identificar propósito de entrada – AA
1.3.6 Identificar propósito – AA
1.4.1 Utilização da cor – A
1.4.2 Controlo de áudio – A
1.4.3 Contraste (mínimo) – A
1.4.4 Redimensionar texto – A
1.4.5 Imagens de texto – AA
1.4.6 Contraste (melhorado) – AAA

1.4 Distinguível

1.4.7 Som baixo ou sem som de fundo – AAA
1.4.8 Apresentação visual – AAA
1.4.9 Imagens de texto (Sem Exceção) – AAA
1.4.10 Refluxo – AA
1.4.11 Contraste de conteúdo não textual – AA
1.4.12 Espaçamento de texto – AA
1.4.13 Conteúdo em suspenso ou focado – AA

Tabela 1 – Estrutura das Web Content Accessibility Guidelines 2.0.
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Princípios

Diretrizes

Critérios de Sucesso - Nível de Conformidade
2.1.1 Teclado – A

2.1
Acessível 2.1.2 Sem bloqueio do teclado – A
por teclado
2.1.3 Teclado (sem exceção) – AAA
2.1.4 Teclas de atalhos para caracteres – A
2.2.1 Ajustável por temporização – A
2.2.2 Colocar em pausa, parar, ocultar – A
2.2
Tempo 2.2.3 Sem temporização – AAA
suficiente
2.2.4 Interrupções – AAA
2.2.5 Nova autenticação – AAA
2.2.6 Descanso – AAA
2.3.1 Três flashes ou abaixo do Limite – A
2.3 Convulsões

2.3.2 Três flashes – AAA
2.3.3 Animação de interações – AAA
2.4.1 Ignorar blocos – A
2.4.2 Página com título – A

2. Operável

2.4.3 Ordem do foco – A
2.4.4 Finalidade do link (em contexto) – A
2.4 Navegável

2.4.5 Várias formas – AA
2.4.6 Cabeçalhos e etiquetas – AA
2.4.7 Foco visível – AA
2.4.8 Localização – AAA
2.4.9 Finalidade do link (apenas o link) – AAA
2.4.10 Cabeçalhos da secção – AAA
2.5.1 Gestos por toque – A
2.5.2 Cancelamento dos gestos – A

2.5 Formas de
entrada

2.5.3 Rótulo do nome acessível – A
2.5.4 Ação do movimento – A
2.5.5 Tamanho da área clicável – AAA
2.5.6 Mecanismos de entrada simultâneos – AAA

Tabela 1 – Estrutura das Web Content Accessibility Guidelines (continuação).
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Princípios

Diretrizes

Critérios de Sucesso - Nível de Conformidade
3.1.1 Idioma da página – A
3.1.2 Linguagem de partes – AA

3.1 Legível

3.1.3 Palavras invulgares – AAA
3.1.4 Abreviaturas – AAA
3.1.5 Nível de leitura – AAA
3.1.6 Pronúncia – AAA
3.2.1 E foco – A
3.2.2 Em entrada – A

3.
Compreensível

3.2 Previsível

3.2.3 Navegação consistente – AA
3.2.4 Identificação consistente – AA
3.2.5 Alteração a pedido – AAA
3.3.1 Identificação do erro – A
3.3.2 Rótulos ou instruções – A

3.3 Assistência
de inserção de
dados

3.3.3 Sugestão de erro – AA
3.3.4 Prevenção de erros (legal, financeiro, dados)
– AA
3.3.5 Ajuda – AAA
3.3.6 Prevenção de erros (todos) – AAA
4.1.1 Análise – A

4. Robusto

4.1 Compatível

4.1.2 Nome, função, valor – A
4.1.3 Estado das mensagens – AA

Tabela 1 – Estrutura das Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (continuação).

As diretrizes indicadas na Tabela 1 podem ser consultadas em maior detalhe
na página web das WCAG 2.1, disponível em https://www.w3.org/TR/WCAG21/.
Com a introdução de normas com vista a melhorar a acessibilidade de um
website, aquilo que para pessoas sem deficiência poderá significar apenas umas
pequenas melhorias no acesso aos conteúdos do website, pode significar o acesso
básico a uma pessoa com deficiência que até à introdução destas normas não teria
qualquer tipo de acesso ao mesmo. Existe por vezes a ideia de que quando há um
especial cuidado por um grupo específico de indivíduos num conjunto, se irá, de
alguma forma, prejudicar o resto do conjunto que não pertence àquele grupo. No
entanto, a acessibilidade é um atributo que poderá apenas beneficiar todo o
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conjunto, significando para alguns mais do que para outros. Por isso, embora a
ideia principal da acessibilidade na web, segundo o W3C por extenso, seja tornar
o conteúdo acessível a pessoas com deficiência para que estas possam “perceber,
compreender, navegar, interagir e contribuir para a web” (World Wide Web
Consortium, n.d.-a), ao atingir este objetivo consegue-se tornar o conteúdo
acessível a qualquer pessoa, pois quando estes são desenvolvidos com o maior
nível

de

acessibilidade

em

mente

beneficiam

todos

os

utilizadores,

independentemente se estes têm ou não uma deficiência.
Em Portugal, o governo já reconheceu a importância da acessibilidade em
plataformas web (AMA, n.d.) também com a legislação em vigor para plataformas
web públicas (DL n.o 83/2018 - Acessibilidade Dos Sítios Web e Das Aplicações
Móveis - Acessibilidade.Gov.Pt, n.d.), onde é declarada a obrigatoriedade de todos
os websites públicos publicarem a sua própria declaração de acessibilidade. A título
de exemplo, pode-se observar na Figura 1 a utilização de etiquetas de
acessibilidade na página web do Ministério da Administração Interna para a
solicitação do voto antecipado das eleições da Assembleia da República 2022.
Através do clique nessa etiqueta o utilizador pode obter mais informações sobre o
nível de acessibilidade nessa página (Figura 2).
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Figura 1 – Página web do Ministério da Administração Interna para solicitação do voto
antecipado das eleições da Assembleia da República 2022.

Figura 2 – Página web do Level A de conformidade com as WCAG.

Para obter a declaração de acessibilidade, o website deverá ser submetido
a uma avaliação da acessibilidade do mesmo de acordo com os padrões aplicáveis
por via do Decreto-Lei n.º 83/2018, de 19 de outubro, onde é aplicado o standard
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para a acessibilidade. Este standard, definido pela União Europeia (UE), e
publicado no Jornal Oficial da UE nos termos do Regulamento nº1025/2012, onde
constam os requisitos mínimos de acessibilidade aplicados aos conteúdos web e
às aplicações móveis que corresponde ao nível de conformidade AA das WCAG
2.1 (Parlamento Europeu, n.d.).
2.1.3 Ferramentas de validação
Atualmente existem várias ferramentas online e gratuitas para validação da
acessibilidade em plataformas web. No contexto português existe a ferramenta
Access Monitor (disponível em: https://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/),
bastante utilizada para examinar a acessibilidade dos websites portugueses. O
Access Monitor é um software desenvolvido pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia e analisa as diretrizes WCAG 2.1, retornando um índex onde é indicado
o nível de acessibilidade do endereço web indicado pelo utilizador, assim como os
erros de HTML encontrados (Teixeira et al., 2020).
No contexto mundial existem também ferramentas desenvolvidas para a
análise de acessibilidade de websites, identificando potenciais problemas de
acessibilidade, e retornam um relatório – normalmente com uma análise do código
fonte da página em questão.
Olhando para o universo de ferramentas de validação de acessibilidade
disponíveis online ainda em funcionamento e com alguns critérios de análise
diferentes, resumidos na Tabela 2, podem-se mencionar as seguintes, no contexto
americano: Siteimprove (disponível em: https://siteimprove.com/en/accessibilitywebsite-checker/), uma ferramenta americana que analisa as páginas web de
acordo com as normas WCAG segundo a sua versão 2.0, dando uma pontuação
de acessibilidade de acordo com os erros encontrados e envia um relatório por email com uma análise de cada problema e sugestões de possíveis soluções do
mesmo; WAVE (disponível em: wave.webaim.org) uma ferramenta que identifica
erros de acessibilidade e incumprimento das normas WCAG, para além de facilitar
a avaliação manual dos conteúdos; pode-se também mencionar SortSite
(disponível em: https://www.powermapper.com/accessibility-checks/), uma outra
ferramenta que verifica as normas WCAG segundo a sua versão 2.0 e 2.1 e
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também, embora não seja relevante para o presente estudo, verifica se o website
está de acordo com a legislação americana no que diz respeito a acessibilidade em
plataformas web.
Ainda no contexto norte-americano de ferramentas online, gratuitas e neste
caso, utilizadas por grandes empresas, pode-se mencionar Deque (disponível em:
https://www.deque.com/free-accessibility-test/), que efetua uma análise segundo as
normas estabelecidas nas WCAG 2.1 AA assim como a nível a legislação
americana, de onde esta ferramenta é oriunda, similar ao Siteimprove, mas com
uma funcionalidade interessante em que após gerar o relatório de acessibilidade, é
possível entrar em contacto com um membro da equipa que gere o website e para
perceber melhor problemas encontrados. Outra ferramenta também interessante
de mencionar é AXE (disponível em: https://www.deque.com/axe/), um toolkit
avaliação de acessibilidade desenvolvido pela empresa que criou outra ferramenta
já mencionada, a Deque, e utilizada por developers da Microsoft para avaliar de
forma automática questões relativas à acessibilidade, verificando para além de
código, também conteúdos como PDF’s entre outros.
No contexto sul americano, pode-se mencionar a ferramenta TAW
(disponível em: https://www.tawdis.net/#), que verifica as normas WCAG, podendo
escolher o nível de análise que pretendemos analisar (A, AA, AAA), para além de
realizar uma análise do código HTML, CSS e JS, e oferece também dois tipos de
verificações: as verificações automáticas onde são detetados os problemas de
acessibilidade e a forma como devem ser resolvidos e as verificações manuais,
onde a ferramenta informa o avaliador sobre a existência de um potencial problema
de acessibilidade que terá de ser avaliado de forma manual, enviando um relatório
para o e-mail. A utilização desta ferramenta permite também colocar um símbolo
do nível de acessibilidade de um determinado website que opte por efetuar uma
avaliação de acessibilidade através da TAW.
Pode-se

ainda

mencionar

Accessibility

Checker

(disponível

em:

https://www.accessibilitychecker.org/), esta verifica a acessibilidade do website de
acordo com as WCAG e ainda tem a particularidade de permitir verificar a legislação
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relativa a acessibilidade web de acordo com o país ou região do mundo
selecionada.
As ferramentas apresentadas são focadas em testar um ou um conjunto de
aspetos de acessibilidade, indicando muitas vezes não apenas os problemas ou
erros, mas também dando algumas sugestões e indicações claras para resolver os
erros encontrados que desobedecem a uma determinada diretriz (Abascal et al.,
2004).
Ferramenta
de avaliação

Acesso

AccessMonitor

https://accessmonitor.aces
sibilidade.gov.pt/

Analisa WCAG

Siteimprove

https://siteimprove.com/en/
accessibility-websitechecker/

Analisa WCAG 2.0

https://wave.webaim.org

Analisa WCAG e código

https://www.powermapper.
com/products/sortsite/chec
ks/accessibility-checks/

Verifica HTML/CSS; WCAG 2.0 e 2.1;
legislação E.U.A.

https://www.tawdis.net/#

Verifica WCAG; HTML/CSS/JS; ajuda na
verificação manual, verifica
acessibilidade mobile

Deque

https://www.deque.com/fre
e-accessibility-test/

Verifica legislação (USA) e WCAG 2.1;
possibilidade de ajuda por parte da
equipa

Accessibility
checker

https://www.accessibilitych
ecker.org/

Verifica WCAG e legislação de acordo
com o país ou região selecionada

Extensão do Google
Chrome e Firefox

Toolkit de avaliação automática de
acessibilidade

WAVE
SortSite

TAW

AXE

Tipo de Análise

Tabela 2 – Recolha de ferramentas de avaliação de acessibilidade.

Individualmente, muitas das plataformas descritas apresentam algumas
limitações a nível da sua avaliação e por isso não é dispensada uma análise crítica
por parte do designer ou avaliador de forma a complementar as diretrizes e
recomendações apontadas pelos softwares de avaliação de acessibilidade.
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2.2 Universal Design
Apesar da atual existência de toda a legislação, standards e diretrizes em
vigor para assegurar a acessibilidade em vários ambientes e indústrias, esta nem
sempre foi uma preocupação da sociedade.
De forma a perceber verdadeiramente o conceito de Universal Design é
importante perceber porque é que ele surgiu, qual o seu contexto histórico e
cultural, e de que forma é que este teve um impacto no design e na acessibilidade
(Maisel & Steinfeld, 2012).
2.2.1 História, definição e princípios
As maiores preocupações relativas à acessibilidade surgem na história do
design industrial no período pós II Guerra Mundial, numa altura em que o mundo
se encontrava em grandes mudanças, entre as quais, mudanças sociais. A
sociedade começou a reconhecer a sua responsabilidade em ser inclusiva, sendo
assinados acordos de direitos humanos e civis, havendo uma clara preocupação
com a inclusão social e discriminação. Neste panorama de movimentos sociais
surge, na indústria do design, as primeiras ideias de acessibilidade. Nos anos
posteriores, surgem metodologias de design centradas nestas problemáticas e a
ideia de um design que permitisse “remover barreiras” na utilização dos produtos,
como uma forma de ser inclusivo perante as pessoas com deficiências (The Center
for Universal Design & NCSU, n.d.-b).
Nos anos 70 é utilizado pela primeira vez o termo User-Centered Design
(UCD) que descrevia uma metodologia de design focada no utilizador final do
produto. Nesta metodologia, o utilizador está envolvido em todas as fases do
processo de design e existe uma grande preocupação em tentar perceber
concretamente as necessidades do mesmo. Esta definição seria mais tarde
reformulada por Don Norman para aquela que é a definição geral do UCD mais
conhecida atualmente (Centre for Excellence in Universal Design, n.d.).
Ao mesmo tempo que a indústria do design se desenvolve, assim acontece
com a tecnologia, surgindo assim o conceito de assistive technology (AT), que
permitia oferecer soluções especializadas para pessoas com necessidades
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especificas. O conceito de assistive technology ou “tecnologia assisitiva” passava
por adicionar algo a um produto de forma que, a utilização do conjunto torna-se o
produto, que anteriormente apresentava limitações de acessibilidade, acessível.
Um exemplo claro disto, foi a invenção de elevadores, uma estrutura que é
adicionada a um edifício para o tornar mais acessível (The Center for Universal
Design & NCSU, n.d.-b).
Estas alterações aos produtos requeriam um custo adicional e muitas vezes
acabavam por segregar aqueles que delas necessitavam para ter acesso a
determinados produtos, serviços ou ambientes. Em resposta a isto, e com todos os
avanços e estudos à volta da acessibilidade no processo de desenvolvimento de
um produto, surge nos anos 80 o conceito de Universal Design (UD). O termo é
inicialmente utilizado por Ron Mace em 1985 numa época em que se iniciava o
movimento pelos direitos das pessoas com deficiências (Disability Rights
Movement) nos Estados Unidos da América, reconhecendo uma nova abordagem
que permitisse ter em consideração a variedade de características humanas no
processo de design, criando produtos e ambientes que ‘nascem’ acessíveis
(Burgstahler, 2021). Mace sugere que o processo de desenvolvimento de um
ambiente tenha sempre em consideração todas as necessidades, habilidades e
limites de qualquer pessoa e que estes não representem uma barreira na vida de
um grupo de indivíduos.
Universal Design é assim definido como o design de produtos, ambientes,
programas e serviços para serem utilizados por todas as pessoas, na maior medida
do possível, sem a necessidade de adaptação ou um design especializado (Preiser,
2001). A premissa desta nova metodologia afirmava que o ambiente pode, desde
a sua conceptualização e criação, ser naturalmente mais acessível, se for
melhorada a sua função principal de forma a poder ser utilizado pelo maior número
de pessoas possível. Desta forma, surge um conceito que não só era relevante para
a época, apoiando o movimento social mencionado anteriormente mas também
ambicionava impulsionar uma mudança de paradigma a nível mundial em que a
norma seria a criação de produtos, serviços e ambientes acessíveis a todas as
pessoas (Maisel & Steinfeld, 2012).

25

Nos anos 90, um conjunto de especialistas do The Center for Universal Design
(CUD) fundada na North Carolina State University definem os 7 Princípios do Universal
Design (Burgstahler, 2021; Centre for Excellence in Universal Design, n.d.; The
Center for Universal Design & NCSU, n.d.-a), apresentados a seguir:
•

Uso equitativo – o design é útil e passível de ser utilizado por pessoas com
vários tipos de habilidades.

•

Flexibilidade na utilização – o design satisfaz um grande leque de
preferências e habilidades individuais.

•

Utilização intuitiva e simples – a utilização do design é fácil de perceber,
independentemente da experiência, conhecimento, habilidades e nível de
concentração do utilizador.

•

Informação percetiva – o design comunica a informação necessária de forma
eficiente, independentemente das condições do ambiente em que o
utilizador está inserido e das suas habilidades sensoriais.

•

Tolerância ao erro – o design minimiza as consequências de acidentes ou
ações.

•

Baixo esforço físico – o design pode ser utilizado de forma eficiente e
confortavelmente e implicar o mínimo de fadiga possível.

•

Tamanho e espaço para aproximação e uso – tamanho e espaço apropriado
para aproximação, alcance, manipulação e utilização independentemente do
tamanho do corpo, postura ou mobilidade do utilizador. É necessário
oferecer os mesmos meios para todos os utilizadores, idênticos quando
possível e equivalentes quando não, de forma a evitar segregar um grupo
de utilizadores.
Para acompanhar os princípios enunciados, o CUD definiu também um

conjunto de guias para os alcançar, enumerados na Tabela 3.
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Princípio

Guias

1

• É necessário oferecer os mesmos meios para todos os utilizadores,
meios idênticos quando possível e equivalentes quando não;
• Evitar segregar um grupo de utilizadores;
• Ter um design apelativo a todos os utilizadores.

2

• Oferecer escolha de métodos de utilização;
• Oferecer a possibilidade de o design se adaptar ao ritmo do utilizador;

3

• Eliminar complicações desnecessárias;
• Ser consistente, de forma a gerir as expetativas do utilizador e a sua
intuição;
• Apresentar informação de acordo com a sua importância;
• Dar feedback durante e depois de completar cada tarefa.

4

• Utilizar modos diferentes (pictórica, verbal, táctil) para apresentação
redundante de informação essencial;
• Oferecer uma diferenciação adequada entre informação essencial e o
resto;
• Diferenciar elementos de forma que estes possam ser facilmente
assimilados;
• Fornecer compatibilidade com uma variedade de técnicas ou
dispositivos utilizados por pessoas com limitações sensoriais.

5

• Organizar elementos para minimizar erros e riscos (elementos mais
usados sejam os mais acessíveis e os mais perigosos eliminados ou
isolados);
• Fornecer avisos quando são cometidos erros;
• Oferecer uma alternativa quando é cometido um erro;
• Evitar ações inconscientes em tarefas que exigem a maior atenção e
vigilância.

6

• Permitir que o utilizador possa manter uma posição corporal neutra;
• Minimizar ações repetitivas;
• Minimizar o esforço físico permanente

7

• Oferecer uma linha clara de visão dos elementos mais importantes para
qualquer utilizador, esteja ele sentado ou de pé;
• Oferecer o alcance a todos os elementos de forma confortável para
qualquer utilizador, esteja ele de pé ou sentado;
• Acomodar variações de mão ou punho;
• Fornecer espaço adequado para o uso de dispositivos de auxílio ou
assistência pessoal.
Tabela 3 – Princípios do UD e guias definidos pelo CUD.

27

A utilização do UD implica uma série de mudanças na forma como o
processo de desenvolvimento de um produto funciona: não é a pessoa com
deficiência que é responsabilizada, mas sim os profissionais envolvidos no
processo (Paul Harris, 2012; The Center for Universal Design & NCSU, n.d.-b).
As vantagens da utilização dos princípios do UD propostos pelo CUD não se
limitam a servir pessoas com deficiências, são condições fundamentais de um bom
design para qualquer pessoa que utilize qualquer produto em qualquer contexto. O
UD não pretende substituir o design de produtos projetados para um mercado
específico mas sim criar produtos, serviços e ambientes desenhados de forma que
possam

ser

utilizados

universalmente,

independentemente

do

utilizador

(Burgstahler, 2021).
2.2.2 Evolução da tecnologia e a era digital
Atualmente, a internet é utilizada de uma forma muito ampla por um número
diverso de motivos e por esta razão deverá ser assegurada que esta é o mais
universalmente inclusiva de maneira a não privar pessoas de acesso a serviços
essenciais. Para assegurar a acessibilidade na web através do UD é necessário
existir um profundo conhecimento e experiência sobre a metodologia por parte dos
designers que poderão ser assistidos por diretrizes, tais como as que foram
mencionadas no ponto anterior, 2.2.1 História, definição e princípios (Abascal et al.,
2004).
Com a evolução da tecnologia digital, a mesma também foi aplicada nas
mais diversas áreas, substituindo muitas vezes serviços ou necessidades que
teriam de ser realizadas de forma presencial noutras circunstâncias. Com esta
evolução tecnológica, houve também um acompanhamento, embora este tenha
sido muito mais lento e disperso no tempo, de uma nova visão da acessibilidade e
o UD começa também a intersetar-se com outras áreas para desenvolver
ambientes mais inclusivos, entre as quais é importante referir a atividade comercial,
a sociedade e a educação (Preiser, 2001).
O ensino tem vindo a criar soluções baseadas em tecnologias digitais para
a sua oferta educativa ao longo dos tempos e esta tendência veio a ser reforçada
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com a pandemia provocada pelo vírus COVID-19, que forçou todos os setores
passíveis de praticar trabalho remoto a transitar para o meio virtual. Num estudo
realizado pelo Instituto Politécnico de Bragança sobre a utilização de ferramentas
digitais no ensino superior (Alves et al., 2021), foi feito um levantamento do nível
de utilização de diferentes plataformas no período antes e durante a pandemia, em
que é verificado um aumento de utilização intensa da plataforma Zoom desde o
período pré-pandemia, com uma utilização de 13,7%, para um pico de 92,5% de
utilização durante a pandemia, o mesmo se verifica na utilização do ambiente virtual
de aprendizagem da instituição também conhecidos por Learning Management
Systems, que já era bastante utilizado antes da pandemia (86,9%) mas passou a
ter uma utilização ainda mais intensiva durante a mesma, de cerca de 92%.
Com uma utilização bastante significativa dos ambientes virtuais de
aprendizagem, se apenas for possível aceder a determinados conteúdos através
deste meio, e estes não forem acessíveis ou as pessoas de alguma forma não
tenham acesso à rede, irá existir um fenómeno de exclusão social em que um dos
grupos que poderá sofrer mais com essas restrições serão as pessoas com
deficiências. Apesar de existirem leis em vários países, incluindo Portugal, em que
é exigido um certo nível de acessibilidade em todos os websites de carácter público,
isto muitas vezes não se verifica por desleixo, falta de fiscalização ou pelo facto de
muitas vezes os avanços tecnológicos não suportarem o as melhores práticas de
acessibilidade (Abascal et al., 2004).
2.2.3 Na educação: Universal Design for Learning
A aplicação do conceito de UD na área da educação é especialmente
importante. Existe uma clara falta de inclusividade não só relacionada com
estudantes com algum tipo de deficiência, mas também no que diz respeito a
estudantes de diferentes culturas, idades e estilos de aprendizagem (Hays &
Handler, 2020). Bowe (2000) afirma que as instituições e professores não
conseguem sustentar o crescente número de pedidos de adaptação de conteúdos
para os diversos estudantes. Na sua visão, os materiais mais importantes deveriam
ser construídos para poderem ser apresentados aos estudantes de várias maneiras
diferentes ao invés de estritamente de uma só forma - o discurso oral.
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Com o cruzamento da metodologia de UD com a área do ensino nasce o
conceito de Universal Design for Learning (UDL). O UDL, tal como o conceito que
o originou, pode ser aplicado nos mais diversos aspetos e contextos do ensino,
como na sala de aula onde são implementadas práticas pedagógicas com
abordagens flexíveis e personalizadas por parte dos docentes, de forma a envolver
e motivar os alunos. Também é de mencionar a forma como se apresenta a
informação e se avaliam os alunos, permitindo que as competências e
conhecimentos adquiridos possam ser manifestados e avaliados de diversas
maneiras; até no próprio campus da instituição em questão é importante existirem
várias maneiras de aceder a diferentes tipos de áreas e serviços. E também claro,
no meio online, onde a plataforma, conteúdos e linguagem são acessíveis a todos
os estudantes (Mckeown & Mckeown, 2019). O UDL implica, então, desenvolver
produtos, serviços e ambientes académicos que sejam intrinsecamente flexíveis e
acessíveis a todos os estudantes, em todos os aspetos e situações possíveis.
Tradicionalmente, e em muitas instituições de ensino atualmente, apenas é
possível fornecer conteúdos adaptados às necessidades individuais do estudante
quando este apresenta um pedido formal para o mesmo, com uma justificação
médica da sua necessidade. Este pedido é levado a órgãos superiores da
instituição ou aos professores em contacto direto com esse aluno e é adaptado o
conteúdo original, não acessível, às suas necessidades especificas (Mckeown &
Mckeown, 2019). Para além de diferenciarem o estudante na forma como este tem
de requisitar conteúdos que possa consultar, são processos que podem demorar
algum tempo e consequentemente, ser uma inconveniência para o aluno,
atrasando-o em relação a outros colegas que não tiveram de pedir a adaptação do
material.
O UDL é uma extensão do UD para a área da educação na medida em que
pretende promover uma aprendizagem que garanta a igualdade de oportunidades
para todos os estudantes. Defende que o desenho de cada curso ou disciplina
deverá ser, desde início, feito para responder às necessidades de todos os alunos,
com e sem deficiências - como uma forma de respeitar as suas diferenças,
necessidades, preferências, interesses, contextos e experiências (Mckeown &
Mckeown, 2019).
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Para além dos princípios enumerados anteriormente na aplicação do UD, o
UDL defende ainda três princípios base, que incidem em proporcionar múltiplos
meios de:
•

Envolvimento – é importante perceber que os estudantes não aprendem
todos da mesma forma (por várias razões quer estas sejam neurológicas,
culturais, pessoais, conhecimento adquirido, etc). Não existe nenhum
método de envolvimento que satisfaça as necessidades de todos eles em
todos os contextos e os mantenha motivados.

•

Representação – os estudantes são diferentes na maneira como
compreendem informação que lhes é apresentada. Estudantes com
deficiências sensoriais precisarão que os conteúdos sejam apresentados de
forma diferente dos estudantes com deficiências de aprendizagem como
dislexia e diferentes de estudantes que tenham português como língua
estrangeira. Não existe uma forma de representar os conteúdos
programáticos que seja ideal para todos os estudantes, por isso é necessário
fornecer vários meios de representação dos conteúdos.

•

Expressão e ação – os estudantes são diferentes na maneira como navegam
um ambiente de aprendizagem (quer este seja físico ou virtual) e expressam
aquilo que sabem ou aprendem. Existem estudantes com restrições
motoras, com barreiras linguísticas, etc, que completam tarefas de maneira
diferente. Não existe uma forma única de ação e expressão que possa
satisfazer todos os tipos de estudantes (Burgstahler, 2021).
Os princípios do UDL surgem como uma forma de orientação para os

docentes e designers institucionais conseguirem criar ambientes de aprendizagem
flexíveis assim como planear conteúdos para todos os estudantes (CAST, n.d.;
Tavares et al., 2015).
Com o crescimento da utilização dos ambientes digitais, é possível também
a transposição destes princípios para o meio virtual, nomeadamente as plataformas
LMS utilizadas pelas instituições para o ensino à distância. A utilização do UDL e,
por extensão, o UD, promove uma experiência de aprendizagem com apoio para
estudantes em várias situações diferentes, desde estudantes com algum tipo de
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deficiência, até estudantes de outras culturas ou que simplesmente se encontrem
em situações que necessitem outro tipo de acesso aos conteúdos de
aprendizagem.
For example, captions may be utilized by students who are
viewing content in a noisy or public place. Plain language and advanced
organizers benefit all students, especially second language learners or
students with learning disabilities. Providing choices and allowing for
greater control increases the engagement of all learners by addressing
their diverse needs, interests, and experiences (Mckeown & Mckeown,
2019, p. 512).
Através dos princípios da UDL podem ser também resolvidos uma grande
parte

dos

problemas

de

acessibilidade

das

plataformas

institucionais,

nomeadamente LMS, onde são encontrados problemas de acessibilidade a vários
níveis na experiência de aprendizagem – a plataforma em si, que muitas vezes não
é acessível, os conteúdos que nela estão presentes e os quais os estudantes irão
depender para gerir o seu estudo, e também a linguagem utilizada nesses tipos de
conteúdos, que muitas vezes não é acessível a todos os estudantes (Mckeown &
Mckeown, 2019).
Com o crescimento da educação online cresce também a nossa
responsabilidade, a nível moral e legal, de a tornar acessível a todos os estudantes,
de forma a não constituir uma barreira no percurso académico de cada um. E o
UDL poderá resolver este problema, melhorando a interação e instrução fazendo
com que os estudantes tenham controle sobre como aprendem e demonstram os
seus conhecimentos.

2.3 Acessibilidade Web no Ensino
Com o avançar das tecnologias digitais e, consequentemente, do mundo,
também existe um avanço na forma como o ser humano vive e pratica as suas
atividades – resultado dessa necessidade de se adaptar ao mundo em constante
alteração. O ensino não é uma exceção à regra e passa também por estes
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processos de adaptação à realidade, incorporando atualmente muitas práticas e
materiais que requerem acesso a tecnologias digitais, tal como já foi abordado
anteriormente.
Dentro do ensino podemos distinguir vários tipos de plataformas ou vertentes
de uma só plataforma da instituição que se encontram constantemente em
interação com os estudantes: as institucionais, que se destinam à divulgação da
instituição online e dão acesso a informação sobre a mesma a estudantes, pais, e
outras pessoas que possam ter interesse; as administrativas, que se destinam a
fornecer ferramentas para planear, organizar e gerir os processos administrativos,
como, por exemplo, o estado de propinas, inscrições em horários ou turmas, entre
outros, e; finalmente, as Learning Management System (LMS), um software que
permite criar, desenhar e partilhar os conteúdos de um curso através de um website
ou aplicação mobile ou outro tipo de ambiente virtual de aprendizagem adotado
pela instituição (Lim, n.d.).
É crucial que as plataformas utilizadas pelas instituições para comunicar com
os estudantes tenham um elevado nível de acessibilidade, pois por um lado, as
plataformas institucionais são o primeiro contacto que muitos estudantes têm com
a instituição e onde poderão procurar informação importante para perceber se
aquela é uma instituição que pretendem frequentar ou até sobre a integração na
mesma; as plataformas administrativas, pela importância que têm na gestão das
instituições e dos cursos nas mesmas; e as plataformas LMS, uma vez que acabam
por ser o principal meio de comunicação entre os docentes e os estudantes durante
o processo de aprendizagem no meio virtual.
2.3.1 Plataformas de instituições de ensino
Acessibilidade em plataformas institucionais pode entender-se, então, como
o nível a que uma destas plataformas é acessível ao maior leque de pessoas
possível (Akgül & Vatansever, 2016). Apesar destas serem plataformas simples,
maioritariamente informativas e sem grandes interações com o utilizador, são
muitas vezes negligenciadas a nível de acessibilidade no processo de
desenvolvimento das mesmas.
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No artigo “A Study about web accessibility in Portuguese museums” foi feita
uma recolha e análise da acessibilidade de 575 websites de museus portugueses
– exemplo de uma plataforma institucional – através da utilização do Access
Monitor

(acessível

em:

https://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/)

-

uma

ferramenta de validação de websites segundo os padrões estabelecidos pelas
WCAG 2.1. Neste artigo conclui-se que o nível de acessibilidade destes websites
institucionais é muitas vezes rudimentar, com erros de acessibilidade ao nível de
conformidade A – que segundo as WCAG, é o nível básico de acessibilidade num
website. Os erros mais comuns relativos ao nível de conformidade A tratam-se da
falta de atribuição de alternativas de texto às imagens, marcação de links para
certos blocos de informações, marcação de formulários e marcação de menus e
textos com links - este tipo de erros básicos tem uma influência bastante negativa
na experiência de interação das pessoas com a plataforma, e por consequência,
com a instituição, privando muitas vezes que as pessoas acedam a informação ou
tenham experiências novas (Teixeira et al., 2020).
Sendo as plataformas institucionais responsáveis por expor informação
pertinente ao utilizador, neste caso sobre a instituição em si, a sua oferta formativa,
assim como todas as informações necessárias para um potencial estudante
conseguir perceber o que terá de fazer para apresentar a sua candidatura, é crucial
que estes tenham um nível de acessibilidade superior ao básico, de forma a
transmitir uma sensação de confiança e segurança aos estudantes quando estes
estão a consultar a plataforma, especialmente se estes se tratarem de estudantes
com necessidades especiais (Teixeira et al., 2020). Tal como é sugerido no artigo
mencionado anteriormente, os websites institucionais devem servir como um meio
facilitador entre a instituição e as pessoas, e não constituir uma nova barreira entre
ambos. Esta obrigação reforça-se no caso particular da acessibilidade web em que,
tal como já foi mencionado anteriormente, tem existido um claro crescimento da
utilização de plataformas online por parte dos estudantes (Sanchez-Gordon et al.,
2021).
Olhando para a literatura sobre a acessibilidade nas instituições de ensino
percebe-se que há pouco apoio por parte das instituições para melhorar as
condições de acessibilidade, ainda que estas sejam exigidas pela legislação em
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vigor (Burgstahler, 2021) e algumas das principais razões pelas quais isto não
acontece é a falta de meios financeiros (Sladoje Bošnjak & Jovanović, 2018).
Segundo Sladoje Bošnjak e Jovanović, existe uma clara necessidade que os
problemas que implicam a falta de acessibilidade numa instituição de ensino sejam
entendidos por parte de quem toma decisões de forma a que estes assuntos
tenham lugar nas discussões internas das mesmas.
2.3.2 Learning Management Systems
A presença e intervenção das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) é notável em todos os setores da atividade humana e acabam por compor o
dia-a-dia da sociedade, auxiliando em todo o tipo de situações desde o completar
de tarefas, em ambientes laborais ou domésticos, até interações entre pessoas,
partilha de informação, entre outros (Silva, 2019).
E-learning é apresentado como sendo uma forma de instrução mediada
através de um computador. Existem outros termos que muitas vezes são usados
em vez de e-learning, como computer based training, online learning, virtual
learning, entre outros (Hussain, 2012). A ideia principal a que todos estes conceitos
se referem é a utilização da tecnologia de informação e comunicação como auxiliar
de atividades educativas, quer estas sejam individuais ou em grupo, online ou
offline, síncronas ou assíncronas, numa rede ou em computadores individuais.
No início do surgimento do e-learning, apenas existia uma comunicação
unidirecional, do instrutor para o aprendiz, em que o primeiro apenas enviava
materiais de estudo e o segundo apenas os consumia. Atualmente, o e-learning
evoluiu para uma versão do conceito mais colaborativa, em que a comunicação é
multidirecional, não só do aprendiz para o instrutor, mas do aprendiz para outros
aprendizes, e o conhecimento é partilhado de vários formatos e formas. Este
conceito de e-learning deu origem aos conceitos de Learning Management System
e também Learning Content Management Systems – plataformas desenvolvidas
para apoiar a gestão e organização dos materiais de estudo quando exercemos a
atividade de e-learning.
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Segundo Farshad Mahnegar, um Learning Management System (LMS) é um
software utilizado pelas instituições de ensino para "transmitir, acompanhar e gerir
a aprendizagem” dos seus estudantes (Mahnegar, 2012, p. 5). Num LMS é possível
disponibilizar materiais das várias disciplinas/cursos e oferecer funcionalidades que
permitam a colaboração online entre alunos e professores. Para além de serviços
relacionados com os conteúdos lecionados nas aulas, os LMS também poderão
servir para registar presenças, lançar notas, observar progressos em certas tarefas,
submeter trabalhos e realizar testes, entre outros.
Sendo os LMS plataformas tão relevantes no percurso académico dos
estudantes, é crucial que estas sejam desenvolvidas para serem acessíveis a todos
eles, o que muitas vezes não se verifica (Brito & Dias, 2020; Oswal, 2019).
Existem ainda muitas plataformas LMS que não atingem certos critérios de
acessibilidade do nível de conformidade A, o nível mais básico de acessibilidade
segundo as diretrizes WCAG (Brito & Dias, 2020; Mckeown & Mckeown, 2019;
Oswal, 2019; Teixeira et al., 2020), o que gera complicações na usabilidade das
plataformas, especialmente por parte de estudantes que tem algum tipo de
deficiência. Outra variante que complica a questão da acessibilidade em LMS é o
facto de que existem muitos tipos de deficiências que estes estudantes poderão ter
e estas não se tratam de condições estáticas, ou seja, poderão evoluir ao longo do
tempo, sendo difícil desenvolver uma plataforma que se satisfaça as necessidades
de cada uma dessas limitações. Para além disto, são encontrados problemas de
acessibilidade também ao nível das línguas nas quais a plataforma e os seus
conteúdos estão disponíveis, nomeadamente a linguagem gestual (Brito & Dias,
2020).
Através da literatura consegue-se perceber que existe uma necessidade de
compreender a melhor forma de desenvolver este tipo de plataformas para que
estas se adaptem às necessidades dos utilizadores (Kent et al., 2018). No entanto
muitos dos problemas de acessibilidade que os estudantes encontram nestas
plataformas devem-se também à inacessibilidade dos conteúdos que através dela
são disponibilizados como a falta de legendas em imagens, documentos que
deveriam estar em formato PDF que na realidade se tratam de imagens que
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impossibilitam estudantes que recorrem a tecnologias de leitura de ecrãs para
consultar o documento, entre outros, o que vem a provar que não devemos limitar
a solução apenas à adaptação do LMS, mas também à consciencialização das
pessoas que desenvolvem os conteúdos que são publicados nas plataformas (Brito
& Dias, 2020; Mckeown & Mckeown, 2019).
É também de notar, e como já foi mencionado anteriormente, no caso dos
estudantes com deficiências, que grande parte das instituições responsabilizam os
mesmos por informarem e apresentarem documentação válida da sua deficiência
ou necessidade educativa especial em vez de ser a instituição a responsabilizar-se
por criar os seus conteúdos de forma acessível desde o inicio (Cifuentes et al.,
2016). A juntar às dificuldades burocráticas implícitas no processo de requisição de
adaptação dos conteúdos, junta-se também um fator de inibição por parte destes
estudantes, uma vez que estes tem a necessidade de passar por um processo que
os seus colegas não tem. Um estudo realizado em 2011 sobre estudantes com
deficiências e a sua experiência com online learning concluiu que os estudantes
com deficiências especialmente em ambientes online, preferem não expor a sua
deficiência, mesmo que isso signifique pouca acessibilidade dos materiais
escolares. Neste estudo conclui-se também que as plataformas com problemas de
acessibilidade mais severos eram aquelas oferecidas pela universidade, incluindo
o website da instituição e o LMS (Roberts et al., 2011).
Atualmente, e também devido aos efeitos provocados pela pandemia do
vírus COVID-19, a utilização deste tipo de tecnologias está muito presente no
percurso dos estudantes, tendo em conta a sua importância e as implicações que
poderá ter no mesmo, e também a ainda pouca literatura que está disponível sobre
o tema pode-se dizer que esta ainda é uma área com muito potencial de estudo
(Brito & Dias, 2020).
Para além das consequências a nível académico que implicam a baixa
acessibilidade destas plataformas, pode-se ainda verificar, através de alguns
estudos, que poderão existir consequências a nível da saúde mental de estudantes
com deficiências, que não se sentem capazes de ser autónomos o suficiente para
acompanhar aquilo que é lecionado, perdendo a confiança em si mesmos assim
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como poderá provocar um sentimento de isolamento perante os seus colegas. O
mesmo se poderá verificar no corpo docente, com ou sem deficiências, poderão ver
o seu trabalho dificultado pela baixa acessibilidade das plataformas com que tem
de exercer a sua profissão (Oswal, 2019). Por isto, deve-se ambicionar construir
ferramentas de ensino que unam o corpo académico e minimizem desigualdades,
com especial atenção às necessidades dos estudantes e também docentes com
deficiências, pois quando as tecnologias satisfazem as necessidades destes
utilizadores, ou seja, a acessibilidade é considerada elevada, esta é uma tecnologia
acessível a todos os tipos de utilizadores.

2.4 Plataforma institucional da UA e LMS
Para além de perceber as teorias e os conceitos mais atuais na área, é
importante também olhar para alguns exemplos reais e concretos para perceber
como é que as instituições de ensino superior estão a encarar os problemas de
acessibilidade nas plataformas em utilização pelas mesmas. Para esta investigação
em concreto, será estudado o caso da Universidade de Aveiro, mais concretamente
o seu LMS.
Como já foi comprovado anteriormente, a utilização de plataformas web para
o ensino tem vindo a aumentar e estudantes com deficiências são naturalmente
mais atraídos por este tipo de ensino à distância uma vez que permite uma maior
flexibilidade na gestão do estudo, dando a oportunidade de consultar todos os
materiais em qualquer horário, assim como uma suposta maior acessibilidade aos
conteúdos, uma vez que não existe a necessidade de estar num local em
específico, neste caso, na sala de aula, para ter acesso aos mesmos. No entanto
as plataformas web utilizadas pelas instituições não são desenvolvidas através de
metodologias como o UD como já foi mencionado ao longo do presente capítulo.
Num estudo conduzido pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e
Ciência, foi aplicado um inquérito a todas Instituições de Ensino Superior público e
privado e respetivas Unidades Orgânicas, com exceção das instituições de ensino
superior militar e policial, sobre as necessidades educativas especiais relativo ao
ano letivo de 2017/2018. Nos resultados do inquérito, chegaram à conclusão de
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que quase 50% dos websites das instituições não estão em conformidade com as
diretrizes WCAG, e das 58 instituições que seguem essas normas de
acessibilidade, apenas 5 apresentam websites com um nível de conformidade AAA
(Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, 2018).
No caso específico da Universidade de Aveiro, pode-se distinguir
principalmente duas plataformas utilizadas pela instituição para comunicar com os
estudantes – a sua plataforma institucional (disponível em: https://www.ua.pt/pt)
(Figura 3) e o seu LMS (disponível para docentes ou estudantes em:
https://www.elearning.ua.pt) (Figura 4).
Atualmente estas plataformas são utilizadas por estudantes e docentes da
instituição, assim como futuros estudantes, no caso da plataforma institucional,
para consulta de informação sobre a universidade, a sua oferta formativa e outro
tipo de informações relativas ao campus e serviços prestados pela UA; aceder ou
publicar conteúdos relativos a uma determinada unidade curricular, marcação e
execução de testes, entre outros.

Figura 3 – Página web da UA.
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Figura 4 – LMS da UA.

Figura 5 – Página relativa à acessibilidade na plataforma da UA.
Relativamente às práticas de acessibilidade presentes nestas duas
plataformas pode-se mencionar o facto de que o website da instituição possui uma
página onde são abordadas indicações de acessibilidade para uma melhor
navegação

na

plataforma

(Figura

5).

Nesta

página,

(disponível

em:

https://www.ua.pt/pt/accessibility) é declarado o cumprimento da legislação
nacional no que diz respeito aos sítios web (Decreto-Lei nº 83/2018) e o
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desenvolvimento do website de acordo com as normas WCAG, incluindo um
processo de validação ao longo do desenvolvimento, no sentido de verificar a
usabilidade e acessibilidade do mesmo.
Segundo a declaração presente nesta página a plataforma da UA é acessível
através de teclado, leitores de ecrã com sintetizador de voz e/ou sistema de
controlo do rato com a cabeça em todos os browsers com exceção do Internet
Explorer. Para além disso também tem disponíveis funcionalidades de alto
contraste em todas as suas páginas e a possibilidade de aumentar o tamanho do
texto, exceto no Firefox, onde é necessário recorrer às teclas de atalho Ctrl + e Ctrl
– para aumentar e diminuir a fonte, respetivamente (Universidade de Aveiro, n.d.).
Para além disto, é também descrita a estrutura da página web, distinguindo as
diferentes áreas presentes na mesma:
•

Topo da página
o Notícias
o Links das Redes Sociais da UA
o Links de atalho para públicos específicos
o Link myUA com acesso aos sistemas disponíveis para o utilizador
autenticado

•

Barra de Menu Geral
o Logo da UA, com link para a HomePage
o Menus principais, com respetivos submenus
o Ícone de Acessibilidade
o Ícone para mudar o idioma
o Ícone de pesquisa do portal, onde é possível efetuar pesquisas em
todo o website ou por:
o Pessoas – departamento a que a pessoa está associada,
categoria, gabinete, número de telefone/extensão, foto e email.
o Notícias – resultados do Jornal da UA
o Locais – onde se encontram os departamentos pesquisados.

•

Área de Conteúdos
Na homepage e nas primeiras páginas dos menus principais é
possível encontrar:
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o Área de destaques com as últimas notícias
o Agenda
o Conteúdos relacionados com a página selecionada
•

Rodapé
o Links para as redes sociais da UA
o Links rápidos para conteúdos importantes do portal
o Contactos
o Links com informações sobre Proteção de Dados, Acessibilidade e
Mapa do Site
o Logótipos associados ao portal
Já no que diz respeito ao LMS dá UA não existe uma declaração de

acessibilidade da mesma, ou qualquer menção às WCAG ou ao nível de
acessibilidade da plataforma, tanto na página de login, como quando o utilizador já
tem login efetuado (Figura 6).

Figura 6 – LMS da UA com login efetuado.

Pode-se, no entanto, observar algumas opções de personalização do
ambiente de trabalho na plataforma como a alteração da língua em que o LMS se
apresenta, a expansão dos conteúdos de forma a ocuparem o ecrã completo, e a
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opção de alterar a ordem dos blocos de informação presentes na página.
Relativamente à estrutura da plataforma pode-se distinguir as seguintes áreas:
•

Topo da página
o Acesso a chat
o Acesso a notificações
o Ícone para mudar o idioma
o Acesso ao perfil do utilizador

•

Barra de Menu Geral
o Painel do utilizador
o Eventos
o Minhas UCs

•

Área de Conteúdos
Esta área está divida em blocos, que podem ser alterados ou até
mesmo omitidos, consoante as preferências do utilizador
o Área de avisos
o Visão global
o Barra lateral com atalhos para várias secções da plataforma ou
outras plataformas da instituição:

•

▪

Acesso ao PACO

▪

Próximos eventos

▪

Cronograma

▪

Calendário

▪

uamobile – aplicação móvel da UA

Rodapé
o Manuais
o Suporte
o Outros sites
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3. Modelo de Análise

Segundo Quivy e Campenhoudt, a construção de um modelo de análise é
essencial para a definição de um campo de análise restrito e preciso. Este modelo
deverá ser o reflexo da questão de investigação formulada anteriormente e dos
objetivos propostos definidos, assim como os conceitos abordados na revisão de
literatura (Quivy & Campenhoudt, 2013). O modelo de análise, representado na
Tabela 4, permite suportar uma análise e recolha de dados precisa, através da
definição dos conceitos-chave, respetivas dimensões e os indicadores.
Conceito

Dimensões

Indicadores
Gestão de perfis

Funcionalidades

Visualização adaptável (mudança de contraste
de fundo, etc)
Método de input adaptável
Assistência ao utilizador
Erros de HTML

Acessibilidade
em LMS

Visualização da atividade percetível
Interface

Interface responsiva
Compatibilidade
technology

com

dispositivos

assistive

Adaptação de conteúdos textuais
Conteúdos
Adaptação de conteúdos multimédia
Tabela 4 – Modelo de Análise.
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Conceito

Dimensões

Indicadores
Alternativas textuais

Percetível

Alternativas para multimédia
Conteúdo adaptável
Conteúdo distinguível
Funcionalidades disponíveis no teclado

Acessibilidade
web

Operável

Tempo suficiente
Reações físicas
Navegação acessível
Conteúdo legível e compreensível

Compreensível

Comportamento previsível
Assistência ao utilizador

Robusto

Compatível
Uso equitativo
Flexibilidade na utilização
Utilização intuitiva e simples

Princípios do UD

Informação preceptiva
Tolerância ao erro

Universal
Design

Pouco esforço físico
Tamanho e espaço para utilização
Várias formas de Engajamento
Universal Design for
Learning (UDL)

Várias formas de Representação
Várias formas de Acção e Expressão

Tabela 4 – Modelo de Análise (continuação)
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Conceito

Dimensões

Indicadores
Faixa etária

Demográfica
Género
Utilizadores

Tempo de utilização da plataforma LMS da UA
Experiência de
utilização

Dificuldades no acesso e interação com a
plataforma LMS da UA

Tabela 4 – Modelo de Análise (continuação).

De forma que a investigação seja o mais coerente possível, é importante que
os vários elementos que a compõem façam sentido entre si, o que deverá ser
evidente, nomeadamente, no modelo de análise, que de certa forma faz a ponte
entre a dimensão teórica e prática da investigação. Entre os conceitos abordados
no capítulo de enquadramento teórico, podem-se referir como conceitos-chave: a
acessibilidade web, a acessibilidade em LMS, o Universal Design e o público-alvo,
que neste caso são os utilizadores da plataforma. Para cada um destes conceitoschave, foram distinguidas dimensões conceptuais e os respetivos indicadores, tal
como se apresentam na Tabela 4.
No que diz respeito ao conceito de acessibilidade web, pode-se destacar a
importância das Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)(March et al., n.d.),
que definem princípios que permitem criar conteúdos web acessíveis, e que neste
caso foram definidos como sendo as quatro dimensões deste primeiro conceito –
percetível, operável, compreensível e robusto. Cada umas das guias destes
princípios podem ser consideradas indicadores dos mesmos, uma vez que
permitem, de certa forma, avaliar o seu cumprimento.
O segundo conceito-chave é a acessibilidade em LMS, uma vez que, dentro
da acessibilidade web, este estudo foca-se no caso específico dos Learning
Management Systems. As dimensões deste conceito podem-se considerar como
sendo as funcionalidades, a interface e os conteúdos (Brito & Dias, 2020; Mckeown
& Mckeown, 2019).. Os respetivos indicadores são os vários elementos que fazem
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parte de cada uma dessas dimensões, que irão ser relevantes para a avaliação de
uma plataforma LMS.
Em relação ao conceito de Universal Design, à semelhança das WCAG, este
também define princípios que permitem criar produtos que possam ser utilizados
por todas as pessoas, na maior medida do possível (Paul Harris, 2012; The Center
for Universal Design & NCSU, n.d.-b). Cada um destes princípios pode ser, então,
considerado como um indicador. A segunda dimensão do conceito UD é o Universal
Design for Learning (UDL), que transpõe muita da teoria à volta de UD para o
campo da educação. O UDL define também os seus próprios princípios, que podem
ser considerados os indicadores desta dimensão.
Finalmente, no conceito de utilizadores, pode-se considerar que existe uma
dimensão relevante relativa à demografia, em que se podem considerar a faixa
etária e o género do utilizador como indicadores demográficos. A outra dimensão
considerada é relativa à experiência de utilização de uma determinada plataforma,
onde se pode considerar o tempo de utilização e as dificuldades no acesso e
interação com a mesma como indicadores desta dimensão.
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4. Metodologia

O objetivo principal desta investigação passa por obter uma resposta à
pergunta inicialmente elaborada - “Como podemos tornar mais acessíveis as
plataformas de instituições de ensino?”, assim como aos objetivos específicos
definidos na secção “Finalidades e Objetivos” deste documento. Para isto,
pretende-se analisar a acessibilidade da plataforma LMS da Universidade de Aveiro
(UA), segundo as regras e padrões internacionais estabelecidos para a
acessibilidade em sítios web, nomeadamente as WCAG, e também fazer uma
avaliação da mesma junto de utilizadores, de acordo com os princípios do UD.
Inicialmente procedeu-se a uma análise e avaliação da plataforma de LMS
da UA de acordo com três ferramentas selecionadas a partir do levantamento de
ferramentas de validação de acessibilidade feito previamente, e indicado no
capítulo de enquadramento teórico. Estas ferramentas são usadas para analisar a
plataforma de acordo com as WCAG 2.1 e a legislação em vigor em Portugal.
De seguida, tendo em conta as limitações de ferramentas de avaliação
online, e como estas nem sempre substituem uma análise manual, foi realizada
uma avaliação por peritos na área de acessibilidade e por estudantes com
experiência de utilização da plataforma e com conhecimentos básicos sobre
acessibilidade.
Considerando que as análises a partir de ferramentas de validação e por
peritos apenas verificam e validam regras e princípios de acessibilidade, sem ter
em conta a opinião do utilizador, realizou-se também uma sessão de focus group
com utilizadores da plataforma, de forma a recolher informação sobre a experiência
de utilizadores reais. Nesta sessão abordaram-se aspetos problemáticos
encontrados nas análises anteriores, assim como foi feita uma avaliação da
plataforma segundo os princípios do UD.
Desta forma, o capítulo de metodologia aborda a natureza da investigação,
assim como o desenho da mesma, o processo de recolha de dados, desde a

48

seleção das ferramentas de avaliação até aos instrumentos utilizados, a produção
de resultados e a seleção dos participantes no estudo e as suas implicações legais.

4.1 Natureza e desenho de investigação
Tendo em conta a pergunta de investigação, assim como os objetivos
definidos, considera-se que esta é uma investigação de natureza mista, uma vez
que envolve a recolha de dados qualitativos e quantitativos. A junção dos dois tipos
de dados na análise adiciona uma perspetiva que não seria possível de alcançar
se apenas se pretendesse recolher e analisar dados de uma só tipologia (Creswell,
2013).
A key feature of mixed methods research is its methodological
pluralism, which frequently results in research which provides broader
perspectives than those offered by monomethod designs. The overall
purpose and central premise of mixed methods is that the use of
quantitative and qualitative approaches in combination provides a better
understanding of research problems and complex phenomena than
either approach alone (Azorin & Cameron, 2010).
Após a definição da abordagem de investigação, segue-se o desenho da
mesma. Neste contexto, considera-se que esta é uma investigação com um
desenho do tipo explanatório sequencial, que pode ser dividido em 2 fases
(Creswell, 1999), como se observa na Figura 7.
The explanatory sequential design (...) consists of first collecting
quantitative data and then collecting qualitative data to help explain or
elaborate on the quantitative results. The rational for this approach is that
the quantitative data and results provide a general picture of the research
problem (...)(Subedi, 2016).
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Figura 7 – Desenho de investigação.

Tal como a Figura 7 sugere, estas duas fases serviram para recolher dados
de duas naturezas diferentes. Inicialmente foram recolhidos dados de natureza
quantitativa e, a partir da análise destes, foram construídos instrumentos de recolha
de dados para utilizar na fase posterior, de natureza qualitativa.

4.2 Recolha de dados
Numa primeira fase, tal como foi apresentado na Figura 7, foi feita uma
avaliação da plataforma de LMS da UA segundo os princípios das Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 – através de ferramentas de validação de
acessibilidade e avaliação por peritos.
Após o levantamento das ferramentas mais relevantes a nível internacional
foi feita uma seleção das três que seriam mais relevantes para a avaliação da
plataforma segundo as WCAG 2.1 e a legislação portuguesa. Uma vez que estas
ferramentas apresentam algumas limitações a nível da sua análise, optou-se por
fazer uma junção das várias avaliações das plataformas selecionadas, de forma
que estas se complementassem.
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Ainda na primeira fase de recolha de dados, e porque as ferramentas de
avaliação não substituem uma avaliação manual, fez-se uma outra avaliação
segundo os critérios WCAG 2.1, realizada por peritos na área da acessibilidade. De
forma a facilitar o processo de avaliação foram selecionadas três páginas da
plataforma – painel de utilizador, eventos, e uma página de uma Unidade Curricular
(UC), criada especialmente para esta investigação, em colaboração com os
Serviços de Tecnologias de informação e Comunicação (STIC) da Universidade de
Aveiro. Esta UC, intitulada de “Acessibilidade web em plataformas e-learning” foi
personalizada pela investigadora para incluir vários tipos de conteúdos em vários
formatos diferentes (áudios, vídeos, links, texto, pontos de entrega de trabalhos,
testes, ficheiros PDF, etc). Estas avaliações ocorreram durante o mês de maio de
2022, numa data combinada com cada um dos peritos de forma individual, durante
uma chamada de videoconferência, de forma a facilitar potenciais questões que os
peritos pudessem ter durante a sua avaliação.
Na segunda fase de recolha de dados foram utilizados os resultados
recolhidos na fase anterior, assim como os princípios de UD apresentados no
enquadramento teórico, para organizar uma sessão de focus group com estudantes
que fossem utilizadores regulares da plataforma. A sessão realizou-se no dia 18 de
maio de 2022, no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro,
pelas 18:30h, com uma duração de 1:30h. Antes de iniciar o focus group, foi
distribuído por todos os participantes um guião com uma breve descrição de cada
fase da sessão (Apêndice I), assim como uma declaração de consentimento
informado (Apêndice II), em que estes permitiam a gravação do áudio da sessão.
Foi também disponibilizado um QR Code para um questionário na plataforma
FormsUA, com vista a recolher alguns dados demográficos sobre os participantes
(Anexo III). Os participantes foram convidados a navegar livremente pela
plataforma, através do seu próprio dispositivo móvel, onde tiveram a oportunidade
de interagir, também, com a UC criada especialmente para a recolha de dados e
utilizada na fase anterior para a avaliação segundo peritos. Esta navegação livre
serviu para que os participantes pudessem ter muito viva na sua memória a
interação com a plataforma e também interagir com outros formatos de conteúdos,
no caso de nunca o terem feito. De seguida, foram apresentadas algumas situações
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diretamente relacionadas com cada um dos princípios UD, e procurou-se gerar
discussão à volta dessas situações, encorajando os participantes a partilhar outas
experiências relacionadas para obter uma avaliação geral da plataforma. Desta
forma, pretendeu-se perceber quais eram as diferentes perspetivas dos
utilizadores, assim como conseguir que, entre eles, acrescentassem pontos à
discussão, de forma a fazer com que esta evoluísse.
4.2.1 Seleção de ferramentas de avaliação
A partir do levantamento de ferramentas de avaliação de acessibilidade,
apresentado anteriormente no capítulo de enquadramento teórico, procedeu-se a
uma seleção daquelas que seriam utilizadas para a avaliação da plataforma de LMS
da UA. Optou-se por selecionar três das ferramentas, nomeadamente: Access
Monitor, Siteimprove e TAW, apresentadas na Tabela 5.
Ferramenta

Acesso

Tipo de Análise

Access Monitor

https://accessmonitor.acessib
ilidade.gov.pt/

Analisa WCAG 2.1; legislação
(PT); nível de acessibilidade

Siteimprove

https://siteimprove.com/en/ac
cessibility-website-checker/

Analisa WCAG

https://www.tawdis.net/#

Analisa WCAG 2.0 e mobile
accessibility

TAW

Tabela 5 – Ferramentas de Avaliação selecionadas.

O Access Monitor é uma ferramenta bastante utilizada a nível nacional para
a avaliação de acessibilidade de websites (Teixeira et al., 2020), analisando-os
segundo as diretrizes WCAG 2.1 e gerando um índex de acessibilidade que varia
entre 1 (fracas práticas de acessibilidade) e 10 (excelentes práticas de
acessibilidade); assim como indica os erros a nível de HTML, de acordo com os
níveis de sucesso das WCAG – A, AA, AAA.
A segunda ferramenta selecionada foi a SiteImprove, uma vez que esta faz
vários tipos de análise diferentes, nomeadamente uma análise segundo as normas
WCAG 2.0, onde é possível fazer a mesma no browser através da sua extensão e
dessa forma ter dados mais concretos sobre páginas específicas. Para além disso,
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permite fazer um teste de contraste de cores – todos estes testes podem enriquecer
a recolha de dados.
A terceira e última ferramenta selecionada foi a TAW, uma ferramenta de
referência a nível internacional (Abascal et al., 2004; Lemos, 2019). Esta ferramenta
realiza uma análise interessante, pois para além de detetar quais as diretrizes e
níveis de sucesso das WCAG 2.0 que não estão a ser cumpridos e detetar erros de
HTML e CSS, esclarece qual a técnica que poderá ser utilizada, segundo o W3C
(World Wide Web Consortium, n.d.-b), para o cumprimento de determinada diretriz
correspondente a determinado nível de sucesso. Verifica ainda se existem
problemas, se é requerida uma revisão manual, pois poderá haver um problema
em determinado aspeto, ou se a ferramenta é incapaz de analisar o website quanto
àquela diretriz.
4.2.2 Instrumentos de recolha de dados
Antes de iniciar o processo de recolha de dados é importante perceber que
dados pretendemos recolher e que técnicas e instrumentos é que são necessários.
A Tabela 6 apresenta o planeamento da recolha de dados para cada uma das fases
da investigação.
Técnica

Avaliadores
Ferramentas
avaliação

Fase 1 - Observação

Instrumentos
de - Grelha de
acessibilidade

avaliação

de

Peritos na área - Grelha de
de acessibilidade acessibilidade

avaliação

de

- Guião do Focus Group;
- Grelha de anotações;
Fase 2 – Focus
Group

Utilizadores

-Equipamento/software
necessário para gravar a sessão
por áudio;
- Autorização para a gravação

Tabela 6 – Planeamento da recolha de dados.

Para registar os dados recolhidos na avaliação da plataforma de LMS da UA,
segundo cada uma das ferramentas de avaliação, foi elaborada a grelha
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apresentada na Tabela 7. Esta tabela está divida em duas colunas, uma
correspondente à norma/diretriz em avaliação, neste caso, os princípios WCAG, e
a outra relativa à avaliação feita pela ferramenta.
Diretrizes
1.1 Alternativas textuais

Nome da Ferramenta de Avaliação
Segue/compromete o critério/Nada
reportado

1.2 Alternativas para multimédia

(...)

1.3 Conteúdo adaptável

(...)

1.4 Conteúdo distinguível

(...)

2.1 Funcionalidades disponíveis no
teclado

(...)

2.2 Tempo suficiente

(...)

2.3 Reações físicas

(...)

2.4 Navegação acessível

(...)

2.5 Modalidades de Input

(...)

3.1 Conteúdo legível e compreensível

(...)

3.2 Comportamento previsível

(...)

3.3 Assistência ao utilizador

(...)

4. Compatível

(...)

Nível conformidade WCAG

(Avaliação geral)

Tabela 7 – Instrumento de recolha de dados da avaliação de acessibilidade segundo as
WCAG por ferramentas de avaliação.

Para a recolha de dados da avaliação feita por peritos foi elaborada outra
grelha de avaliação, como apresentado na Tabela 8. Esta grelha está dividida em
quatro colunas, em que na primeira estão listadas as diretrizes WCAG. As colunas
seguintes permitem ao perito assinalar se a plataforma cumpre ou não com o
princípio enunciado, justificando. Se a plataforma não cumprir o princípio, a última
coluna é dedicada à apresentação de uma ou mais soluções para que esse
princípio seja cumprido.
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WCAG

Cumpre

Não
Justificação
cumpre

1.1.1 Conteúdo não textual - A
1.2.1 Apenas áudio e apenas vídeo – A
1.2.2 Legendas – A
1.2.3 Áudio-descrição ou alternativa em
multimédia – A
1.2.4 Legendas (em direto) – AA
1.2.5 Áudio-descrição – AA
1.2.6 Língua gestual – AAA
1.2.7 Áudio-descrição alargada – AAA
1.2.8 Alternativa em multimédia – AAA
1.2.9 Apenas áudio (em directo) – AAA
1.3.1 Informações e relações – A
1.3.2 Sequência com significação – A
1.3.3 Características sensoriais – A
1.3.4 Orientação – AA
1.3.5 Identificar propósito de entrada – AA
1.3.6 Identificar propósito – AA
1.4.1 Utilização da cor – A
1.4.2 Controlo de áudio – A
1.4.3 Contraste (mínimo) – A
1.4.4 Redimensionar texto – A
1.4.5 Imagens de texto – AA
1.4.6 Contraste (melhorado) – AAA
1.4.7 Som baixo/sem som de fundo – AAA
Tabela 8 – Instrumento de recolha de dados da avaliação de acessibilidade,
segundo as WCAG, por peritos.
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WCAG

Cumpre

Não
cumpre

Justificação/
Solução

1.4.8 Apresentação visual – AAA
1.4.9 Imagens de texto (Sem Exceção) –
AAA
1.4.10 Refluxo – AA
1.4.11 Contraste de conteúdo não textual –
AA
1.4.12 Espaçamento de texto – AA
1.4.13 Conteúdo em suspenso ou focado –
AA
2.1.1 Teclado – A
2.1.2 Sem bloqueio do teclado – A
2.1.3 Teclado (sem exceção) – AAA
2.1.4 Teclas de atalhos para caracteres –
AA
2.2.1 Ajustável por temporização – A
2.2.2 Colocar em pausa, parar, ocultar – A
2.2.3 Sem temporização – AAA
2.2.4 Interrupções – AAA
2.2.5 Nova autenticação – AAA
2.2.6 Descanso – AAA
2.3.1 Três flashes ou abaixo do Limite – A
2.3.2 Três flashes – AAA
2.3.3 Animação de interações – AAA
2.4.1 Ignorar blocos – A
2.4.2 Página com título – A
2.4.3 Ordem do foco – A
2.4.4 Finalidade do link (em contexto) – A
Tabela 8 – Instrumento de recolha de dados da avaliação de acessibilidade, segundo as
WCAG, por peritos (continuação).
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WCAG

Cumpre

Não
cumpre

Justificação/
Solução

2.4.5 Várias formas – AA
2.4.6 Cabeçalhos e etiquetas – AA
2.4.7 Foco visível – AA
2.4.8 Localização – AAA
2.4.9 Finalidade do link (apenas o link) –
AAA
2.4.10 Cabeçalhos da secção – AAA
2.5.1 Gestos por toque – A
2.5.2 Cancelamento dos gestos – A
2.5.3 Rótulo do nome acessível – A
2.5.4 Ação do movimento – A
2.5.5 Tamanho da área clicável – AAA
2.5.6 Mecanismos de entrada simultâneos
– AAA
3.1.1 Idioma da página – A
3.1.2 Linguagem de partes – AA
3.1.3 Palavras invulgares – AAA
3.1.4 Abreviaturas – AAA
3.1.5 Nível de leitura – AAA
3.1.6 Pronúncia – AAA
3.2.1 E foco – A
3.2.2 Em entrada – A
3.2.3 Navegação consistente – AA
3.2.4 Identificação consistente – AA
3.2.5 Alteração a pedido – AAA
3.3.1 Identificação do erro – A
Tabela 8 – Instrumento de recolha de dados da avaliação de acessibilidade,
segundo as WCAG, por peritos (continuação).
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WCAG

Cumpre

Não
cumpre

Justificação/
Solução

3.3.2 Rótulos ou instruções – A
3.3.3 Sugestão de erro – AA
3.3.4 Prevenção de erros (legal, financeiro,
dados) – AA
3.3.5 Ajuda – AAA
3.3.6 Prevenção de erros (todos) – AAA
4.1.1 Análise – A
4.1.2 Nome, função, valor – A
4.1.3 Estado das mensagens – AA
Tabela 8 – Instrumento de recolha de dados da avaliação de acessibilidade,
segundo as WCAG, por peritos (continuação).

Para finalizar a recolha de dados, relativamente aos dados da sessão de
focus group com estudantes (Krueger, 1994), foi elaborado um questionário de
forma a recolher dados demográficos dos participantes (Apêndice III). Com a
autorização de todos os participantes envolvidos, recolhida através de um
consentimento informado (Apêndice II), procedeu-se à gravação da sessão. Este
registo foi feito através de um dispositivo de gravação de áudio.
Após a recolha de dados iniciou-se o processo de tratamento dos dados.
Para isto, foram analisadas as tabelas de avaliação de acessibilidade
correspondentes à avaliação feita pelas ferramentas de validação e pelos peritos.
De seguida, foram elaboradas tabelas de comparação das avaliações das
ferramentas de validação, de modo a obter uma compreensão mais aprofundada
dos pontos mais fracos em comum entre as avaliações das várias ferramentas.
Percebendo em que pontos é que estas se cruzavam e em que diferiam,
procedendo assim à análise desse resultado. O processo repetiu-se para as
avaliações por peritos.
Relativamente à avaliação feita pelos estudantes, foi analisada a gravação
da sessão de focus group, transcrevendo as sugestões mais relevantes da mesma
para posterior análise.
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4.3 Participantes
De entre todos os procedimentos realizados, apenas a sessão de focus
group, na segunda fase de recolha de dados, envolveu a recolha de dados pessoais
dos participantes. A avaliação por peritos, realizada individualmente por
videoconferência, não foi gravada, apenas sendo recolhida o documento de registo
da avaliação de cada perito.
Relativamente à sessão de focus group, e uma vez que se pretendeu
delimitar o estudo à plataforma de LMS da UA e recorrer a participantes que fossem
utilizadores da mesma, considera-se como população os estudantes que se
encontravam matriculados na UA, no ano letivo de 2021/2022. Definida a população
em questão, foi necessário selecionar uma amostra, através de um método de
amostragem. Tendo em consideração o conhecimento valioso que as pessoas que
lidam com a plataforma diariamente e há mais tempo, optou-se por um método de
amostragem por conveniência. Apesar deste método não probabilístico não permitir
uma generalização dos resultados obtidos, permite que a amostra se enquadre no
perfil de participantes que se pretende que participem na investigação.
No processo de seleção da amostra por conveniência tencionava-se
selecionar 6 estudantes da UA, que já utilizavam a plataforma há 2 anos letivos.
Para o recrutamento e seleção dos participantes foram feitas várias divulgações
junto de núcleos associativos, do Gabinete Pedagógico da UA e, também, do
Serviço de Apoio ao Utilizador com Necessidades Especiais (SAUNE). Os
utilizadores interessados em participar no estudo foram incentivados a contactar a
investigadora, sendo posteriormente formalizado o convite a cada um, de forma
individual. Foram selecionados 5 utilizadores com idades compreendidas entre os
22 e 25 anos, 1 deles encontrava-se no intervalo dos 26 aos 30; 2 destes
utilizadores do género masculino e 4 do género feminino.
Para proceder à análise dos dados, a gravação da sessão foi traduzida para
uma grelha de observação, de forma a facilitar a interpretação dos resultados. A
análise dos dados foi feita manualmente, exposta no capítulo 5. Apresentação de
resultados.
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Durante o processo de recolha de dados foi sempre considerada a
importância de que todas as técnicas aplicadas para o registo e armazenamento
dos dados recolhidos assegurassem a proteção de dados pessoais de todos os
intervenientes, de acordo com as leis impostas pelo Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados (RGPD)(Jornal Oficial da União Europeia, 2016). No que diz
respeito à primeira fase de recolha de dados, não foram recolhidos dados pessoais,
já na segunda fase de recolha de dados foi necessário recorrer ao Gabinete de
RGPD da UA para a aprovação de um modelo de consentimento informado,
posteriormente apresentado e assinado por todos os participantes. Esta
autorização foi emitida pelo encarregado de proteção de dados a 18 de maio de
2022. O modelo aprovado e utilizado na sessão encontra-se disponível no Apêndice
II.
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5. Apresentação de Resultados

No seguimento da metodologia apresentada no capítulo anterior,
apresentam-se agora os principais resultados obtidos.
Neste capítulo são apresentados os resultados de cada uma das avaliações
feitas pelas ferramentas de validação de acessibilidade, assim como uma visão
geral dos erros encontrados pelas mesmas. São também apresentados os
resultados das avaliações da plataforma por peritos na área da acessibilidade e
com experiência de utilização da plataforma. Finalmente, são apresentados os
resultados retirados da sessão de focus group, sobre os problemas de
acessibilidade na plataforma LMS da UA, segundo os princípios de UD.

5.1 Avaliação segundo ferramentas de validação de acessibilidade
Para a avaliação da plataforma de LMS da UA através das ferramentas de
validação de acessibilidade, submeteu-se o URL da plataforma nas três
ferramentas selecionadas anteriormente: AccessMonitor, Siteimprove e TAW. Foi
retornado um relatório, por cada ferramenta, com os resultados da avaliação que
são, a seguir, apresentados de forma sucinta.
De forma geral, e como é possível observar na Tabela 9, pode-se dizer que
foram encontrados erros maioritariamente nas diretrizes correspondentes aos
critérios de nível de conformidade A, o nível mais básico de acessibilidade, com 14
erros encontrados no total. Em termos de avisos, pode-se mencionar que a maior
parte dos avisos reportados correspondem a critérios de nível de conformidade AA,
com 19 avisos no total.
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Ferramentas

A

AA

AAA

Total

Avisos

Erros

Avisos

Erros

Avisos

Erros

Access Monitor

0

3

16

0

0

0

19

Siteimprove

0

6

0

1

0

3

10

TAW

4

5

3

0

3

1

16

14

19

1

3

4

45

Total erros e avisos 4

Tabela 9 – Erros e avisos encontrados em cada uma das ferramentas, por cada nível de
conformidade.

Para avaliação supramencionada, é de considerar que as ferramentas
selecionadas não retornam resultados exatamente iguais, pois muitas vezes, não
analisam todas o mesmo tipo de dados ou não discriminam as práticas encontradas
que cumprem os critérios WCAG 2.1. Existem ferramentas que apenas reportam
erros ou avisos que possam comprometer estas diretrizes de acessibilidade e
outras que fazem um relatório onde listam tanto as boas como as más práticas
encontradas na análise. Para além disso, muitas destas ferramentas consideram
que é impossível avaliar uma certa diretriz automaticamente. Nestes casos,
dependendo da ferramenta, a diretriz em questão poderá ser marcada como uma
diretriz que requer uma revisão manual ou, por outro lado, poderá nem sequer ser
destacada no resultado final. Por isto, é importante ter em consideração que uma
diretriz que não tem qualquer aspeto reportado pelas ferramentas não significa
obrigatoriamente que esteja a ser cumprida, uma vez que as más práticas poderão
apenas não ser detetáveis pela ferramenta.
Por todas as razões listadas anteriormente, para esta análise apenas se irão
considerar as diretrizes que são explicitamente marcadas com um aviso ou erro.
5.1.1 Access Monitor
Na avaliação feita pelo Access Monitor, tal como é notável na Tabela 9,
foram detetadas 3 práticas não aceitáveis relativas ao nível de conformidade A e
16 avisos relativos ao nível de conformidade AA.
De forma resumida, disponível na Tabela 10, a ferramenta reporta os
seguintes erros:
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•

Inexistência de cabeçalhos em algumas páginas da plataforma. As
páginas web devem ser marcadas com uma estrutura hierarquizada
de títulos e subtítulos. Cada página deve ter, no mínimo, um título de
nível 1 (H1). O nível 2 (H2) deve marcar as secções e o nível 3 (H3)
as subsecções destas.

•

A primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para
a parte do conteúdo principal. Deve-se disponibilizar, no topo da
página, um link ou um mecanismo que permita saltar diretamente para
o conteúdo principal da mesma. Este mecanismo facilita a navegação
a muitos utilizadores, nomeadamente os que usam software de
seleção por varrimento. Estes utilizadores usam a visão para ler a
informação, pelo que o link tem de estar sempre visível ou ficar visível
ao receber o foco.

•

O atributo lang encontra-se em falta.

1. Percetível

Diretrizes

Análise do Access Monitor

1.1 Alternativas
textuais

Segue as normas

1.2 Alternativas
para multimédia

Nada reportado

Compromete o critério de sucesso 1.3.1 –
Informações e relações – Nível A: a página não
tem cabeçalhos.
1.4 Conteúdo
Pode comprometer os critérios de sucesso 1.4.3
distinguível (através (Nível AA) 1.4.6 (Nível AAA) e 1.4.8 (Nível AAA):
de contraste,
16 regras de CSS em que não se especifica a
controlo de áudio...) cor da letra ou a cor do fundo.
1.3 Conteúdo
adaptável

1.4 Conteúdo
distinguível

Nada reportado

Tabela 10 – Resultado da avaliação pela ferramenta Access Monitor.
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3.
Compreensível

2. Operável

Diretrizes

Análise do Access Monitor

2.1 Acessível por
Teclado

Nada reportado

2.2 Tempo
suficiente

Nada reportado

2.3 Reações físicas

Nada reportado

2.4 Navegação
acessível

Compromete o critério de sucesso 2.4.1 (Nível
A) – A primeira hiperligação da página não
permite saltar diretamente para a parte do
conteúdo principal.

2.5 Modalidades de
Input

Nada reportado

3.1 Legível

Compromete o critério de sucesso 3.1.1 (Nível
A): O atributo lang encontra-se em falta.

3.2 Comportamento
previsível

Segue as normas

3.3 Assistência ao
utilizador

Segue as normas

4. Robusto

Segue as normas

Tabela 10 – Resultado da avaliação pela ferramenta Access Monitor (continuação).

Foram também registados avisos que poderão comprometer critérios de
sucesso e que, por isso, deverão ser revistos. A maioria destes avisos são relativos
a regras de CSS, em que não é especificada a cor da letra ou a cor de fundo da
página. Não é necessário que a cor da fonte e a cor do fundo estejam definidos na
mesma regra de CSS, mas é recomendável que assim seja. Esta é a única forma
de garantir ao utilizador a obtenção do contraste desejado.
5.1.2 Siteimprove
No que concerne a avaliação feita pela ferramenta Siteimprove, de forma
geral e tal como é possível observar na Tabela 9, foram detetados 6 erros em
critérios de sucesso relativos ao nível de conformidade A, 1 erro relativo ao nível
de conformidade AA e 3 relativos ao nível de conformidade AAA.
Os erros encontrados pelo Siteimprove, listados na Tabela 11, são os
seguintes:
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•

Inexistência de um atributo Alt, isto é, uma descrição textual de
conteúdos não textuais. Todas as imagens que não são decorativas
deverão ter uma alterativa textual que as descreva ou explicite o
porquê de estarem a ser incluídas no conteúdo apresentado;

•

Existência de containers, isto é, blocos, vazios e roles, atributos
semânticos que definem a função de um determinado elemento, que
estão designados para serem um container de outros roles. Existem
ainda roles que dependem de outros roles para dar contexto (por
exemplo, a utilização do role listitem apenas faz sentido na utilização
de list ou group);

•

O contraste de cores não é suficiente. O contraste do texto na página
não vai de encontro aos requisitos mínimos de contraste das WCAG.
O ratio mínimo de contraste de cores é de 4.50:1 para texto normal e
encontra-se neste momento a 3.49:1;

•

Altura da linha está abaixo do valor mínimo – deverá ser pelo menos
1.5x maior do que a fonte utilizada, de forma a não tornar o texto
demasiado difícil de ler. Este é também um problema de usabilidade,
que afeta sobretudo pessoas com baixa visão ou outras condições,
como dislexia;

•

Existem links sem uma alternativa textual. Os links devem sempre ter
uma alternativa textual quando são representados por imagens ou
ícones. O atributo Alt deve indicar o objetivo do link ou o que se pode
esperar quando se clica no mesmo;

•

Existem labels visíveis que não correspondem ao nome acessível.
Utilizar 2 nomes diferentes para o mesmo elemento de uma página
pode gerar confusão para a experiência do utilizador, especialmente
se estes recorrerem a tecnologias assistivas;

•

Existem vários elementos com o mesmo ID, que deveria ser único;

•

Existem rótulos de iframes sem alternativa textual. Os iframes
precisam destas alternativas, para que utilizadores que façam recurso
a screen readers consigam ter acesso à informação e perceber o
propósito do conteúdo.
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1. Percetível

Diretrizes
1.1 Alternativas textuais

Compromete o Critério de sucesso 1.1.1 (Nível
A) – imagem sem um Alt Text;

1.2 Alternativas para
multimédia

Nada reportado

1.3 Conteúdo adaptável

1.4 Conteúdo distinguível
(através de contraste,
controlo de áudio...)

2. Operável

Análise do SiteImprove

Compromete o Critério de sucesso 1.3.1 (Nível
A) – Existem containers vazios, existem roles
que estão designados para serem um
container de outros roles.
Compromete o critério de sucesso 1.4.3 (Nível
AA) e 1.4.6. (Nível AAA) – Contraste de cores
não vai de encontro aos requisitos mínimos de
contraste WCAG.
Compromete o critério de sucesso 1.4.8 (Nível
AAA) – Altura da linha está abaixo do valor
mínimo.

2.1 Acessível por teclado

Nada reportado

2.2 Tempo suficiente

Nada reportado

2.3 Reações físicas

Nada reportado

2.4 Navegação acessível

Compromete o critério de sucesso 2.4.4 (Nível
A) e 2.4.9 (Nível AAA) – links sem alternativa

textual.
2.5 Modalidades de Input

Compromete o critério de sucesso 2.5.3. (Nível
A) – Label visível e nome acessível não são os
mesmos.

Tabela 11 – Resultado da avaliação pela ferramenta Siteimprove.
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4. Robusto

3. Compreensível

Diretrizes

Análise do SiteImprove

3.1 Conteúdo legível e
compreensível

Nada reportado

3.2 Comportamento
previsível

Nada reportado

3.3 Assistência ao
utilizador

Nada reportado

4.1 Compatível

Compromete o critério de sucesso 4.1.1 (Nível
A) – Dois ou mais elementos tem o mesmo ID,
que deveria ser único.
Compromete o critério de sucesso 4.1.2 (Nível
A) – iframes e links sem alternativas textuais

Tabela 11 – Resultado da avaliação pela ferramenta Siteimprove (continuação).

A ferramenta Siteimprove, ao contrário de Access Monitor e TAW, não
registou nenhum aviso a qualquer critério de sucesso.
5.1.3 TAW
Na avaliação feita pela ferramenta TAW, tal como é notável na Tabela 9,
foram detetadas 5 práticas não aceitáveis relativas ao nível de conformidade A e 1
relativa ao nível de conformidade AAA. Foram também reportados avisos relativos
a critérios correspondentes a todos os níveis de conformidade.
Os erros encontrados foram os seguintes (ver também a Tabela 12):
•

A inexistência de uma label que identifique o objetivo do conteúdo não
textual e também elementos como campos de formulário sem label;

•

Não existem cabeçalhos, nem a nível da página nem das secções;

•

Inexistência de um atributo lang que declare a língua, por definição,
do documento;

•

As alterações e mudanças de comportamento da página e os seus
elementos;

•

Falta de instruções nos campos de formulário;

•

Nem todos os elementos da página contêm atributos name e role, que
deveriam ser indicados automaticamente.
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1.1 Alternativas textuais

Análise do TAW
Pode comprometer o critério de sucesso 1.1.1
(Nível A) – Requer revisão manual - Imagens
que poderão precisar de uma descrição longa
Compromete o Critério de sucesso 1.1.1 (Nível
A) – elementos não textuais, como campos de
formulário, sem label

1.2 Alternativas para
multimédia

Não é possível avaliar

1.3 Conteúdo adaptável

Compromete o Critério de sucesso 1.3.1 (Nível
A) – A página não tem cabeçalhos.

1.4 Conteúdo distinguível

Não é possível avaliar

2.1 Funcionalidades
disponíveis no teclado

Não é possível avaliar

2.2 Tempo suficiente

Não é possível avaliar

2.3 Reações físicas

Não é possível avaliar
Pode comprometer o critério de sucesso
2.4.1 (Nível A) – Requer revisão manual – A
primeira hiperligação da página não permite
saltar diretamente para a área do conteúdo
principal.

2. Operável

1. Percetível

Diretrizes

2.4 Navegação acessível

Pode comprometer o critério de sucesso
2.4.2 (Nível A) – Requer revisão manual – As
páginas devem conter um título que descrevam
o conteúdo ou objetivo das mesmas.
Pode comprometer o critério de sucesso
2.4.6 (Nível AA) – Requer revisão manual – As
páginas devem conter cabeçalhos e etiquetas
apropriados aos conteúdos correspondentes.
Pode comprometer o critério de sucesso 2.4.10
(Nível AAA) – Requer revisão manual – As
seções da página devem conter cabeçalhos que
descrevam o objetivo ou conteúdo da mesma de
forma a organizar bem o conteúdo.

2.5 Modalidades de Input

Não é possível avaliar

Tabela 12 – Resultado da avaliação pela ferramenta TAW.
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Diretrizes

Análise do TAW

3.1 Conteúdo legível e
compreensível

Compromete o critério de sucesso 3.1.1 (Nível
A) – deve existir uma declaração da língua, por
definição, do documento através do atributo
lang.

3.2 Comportamento previsível

Pode comprometer o critério de sucesso
3.2.5 (Nível AAA) – Requer revisão manual –
Mudanças devem ser previstas e provocadas
pelo utilizador ou deverá haver um mecanismo
para tornar essas mudanças manuais.

3. Compreensível

Pode comprometer o critério de sucesso
3.3.1 (Nível A) – Requer revisão manual – Se é
detetado automaticamente um erro nos campos
de formulário, esse campo deverá ser
identificado e o erro descrito ao utilizador.
Compromete o critério de sucesso 3.3.2 (Nível
A) – Devem ser disponibilizadas rótulos ou
instruções nos campos de formulário.

3.3 Assistência ao utilizador

Pode comprometer o critério de sucesso
3.3.3 (Nível AA) – Requer revisão manual –
Verificar se são detetados erros nos campos de
formulário, se são conhecidas sugestões de
correção desse erro e se estas são
apresentadas ao utilizador.
Pode comprometer o critério de sucesso
3.3.4 (Nível AA) – Requer revisão manual –
Para ações que causem a eliminação de
informação importante deverá ser requerida
uma confirmação do desejo de eliminar a
informação assim como disponibilizada a
possibilidade de reverter a ação.
Pode comprometer o critério de sucesso
3.3.5 (Nível AAA) – Requer revisão manual –
Oferecer assistência para preencher campos de
formulário.

Tabela 12 – Resultado da avaliação pela ferramenta TAW (continuação).
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3. Compreensível

Diretrizes

Análise do TAW

3.3 Assistência ao utilizador

4. Compatível

Pode comprometer o critério de sucesso
3.3.6 (Nível AAA) – Requer revisão manual – Se
a página requer que o utilizador submeta
informação terão de ter a possibilidade de
reverter uma submissão, assim como verificar a
submissão à medida que o utilizador insere os
dados, dando sugestões de correção de erros,
e também um mecanismo de revisão e
confirmação da informação antes de proceder à
submissão.
Compromete o critério de sucesso 4.1.2 (Nível
A) – Falta de atributos name e o role.

Tabela 12 – Resultado da avaliação pela ferramenta TAW (continuação).

A ferramenta reporta ainda a necessidade de uma revisão manual de alguns
aspetos relacionados com:
•

A possível necessidade de uma descrição mais extensa em certas
imagens;

•

Revisão do mecanismo que permita saltar diretamente do topo da
página para a área de conteúdo principal;

•

Revisão dos cabeçalhos de página, secções e etiquetas e verificação
de se estes descrevem o conteúdo ou objetivo das mesmas;

•

É

necessário

perceber

se

as alterações e

mudanças

de

comportamento da página e os seus elementos são previsíveis para
o utilizador e se são provocadas pelo mesmo, ou se existe um
mecanismo capaz de tornar essas mudanças manuais;
•

Verificar se é disponibilizada ajuda para preencher campos de
formulário;

•

Deteção automática de erros em campos de formulário, percebendo
se a plataforma está a identificar e apresentar o erro ao utilizador.
Assim como sugestões para a resolução desse erro, se estas
estiverem disponíveis e não comprometerem a segurança ou objetivo
do conteúdo;

•

Rever as ações que poderão levar à eliminação de informação
importante, verificando se existe uma fase de confirmação do desejo
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de eliminação da informação assim como disponibilização da
possibilidade de reverter a ação.

5.2 Avaliação segundo peritos
Para se proceder à avaliação da plataforma segundo peritos, foram
convidados para a mesma quatro peritos, com dois perfis distintos:
•

2 peritos na área de acessibilidade;

•

2 utilizadores/antigos utilizadores da plataforma com conhecimentos
de acessibilidade.

O objetivo desta distinção passa por obter uma avaliação de peritos com e
sem experiência de utilização da plataforma, do ponto de vista do estudante, isto é,
do modo como o estudante vê e interage com a plataforma. Este convite foi feito
individualmente a cada um dos peritos, para uma avaliação individual e objetiva da
plataforma segundo os princípios dos WCAG e respetivas diretrizes e critérios de
sucesso, registando para cada princípio se este é ou não cumprido, justificando, e
dando sugestões de possíveis soluções.
Nas tabelas 13, 14 e 15 encontram-se os critérios de sucesso considerados
como não cumpridos nas três páginas avaliadas pelos peritos – painel de utilizador,
eventos e UC, na plataforma LMS da UA (disponível em: https://elearning.ua.pt/). É
de notar que estas tabelas apenas contam com os erros reportados, uma vez que
existiram situações em que não foi possível aos peritos realizar uma avaliação ou
o critério não se aplicava à página em questão.
De acordo com a avaliação feita pelos peritos, 16 dos 30 critérios de sucesso
correspondentes ao nível de conformidade A não são cumpridos. Estes critérios
encontram-se listados na Tabela 13, onde se encontram assinalados com X os
critérios sobre os quais foram encontrados erros, relativamente a cada página.
Existem ainda algumas observações relativamente a alguns destes critérios,
que se destacam:
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•

Na página Painel existem imagens sem nenhuma descrição, e que
são utilizadas para comunicar toda a informação de um bloco
(UAMobile) (Critério 1.1.1 Conteúdo não textual);

•

Existem certos conteúdos que dependem não só da plataforma como
também do docente (Critérios 1.2.1 Apenas áudio e apenas vídeo,
1.2.2 Legendas (pré-gravadas), 1.2.3 Áudio-descrição ou alternativa
em multimédia e 2.4.4 Finalidade do link (em contexto));

•

Os blocos e a maneira como a informação é disposta é confusa e, por
vezes, faz o utilizador interpretar de uma forma diferente ou até não
conseguir realizar uma dada tarefa (Critério 1.3.2. Sequência com
significação);

•

A navegação por teclado não segue uma ordem lógica dos blocos e
não permite chegar a todos os menus (Critério 2.1.1 Teclado);

•

Existem páginas sem título e outras têm o título mal posicionado na
interface (2.4.2. Página com título);

•

A funcionalidade de mudança de idioma encontra-se num banner
acima da linha de logótipo e título da página, existindo uma falha de
localização da mesma. E apesar de ser possível alterar o idioma,
apenas alguns conteúdos são traduzidos e o atributo lang encontrase em falta (Critério 3.1.1. Idioma da página);

•

São feitas advertências a possíveis erros, mas estas encontram-se
fora do contexto e situação de interação – no fundo, lado direito da
página (Critério 3.3.1 Identificação do erro);

•

Rótulos e instruções não muito evidentes (Critério 3.3.2 Rótulos ou
instruções).
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Página

WCAG
Painel

Eventos

UC

1.1.1 Conteúdo não textual

X

X

1.2.1 Apenas áudio e apenas vídeo

X

X

X

1.2.2 Legendas (pré-gravada)

X

X

X

1.2.3 Áudio-descrição ou alternativa em
multimédia

X

X

X

1.3.1 Informações e relações

X

1.3.2 Sequência com significado

X

X
X

2.1.1 Teclado
2.4.1 Ignorar blocos

X

X

2.4.2 Página com título

X

X

2.4.3 Ordem do foco

X

X

X

2.4.4 Finalidade do link (em contexto)

X

X

X

2.5.3 Rótulo do nome acessível

X

X

X

3.1.1 Idioma da página

X

X

X

3.3.1 Identificação do erro

X

X

3.3.2 Rótulos ou instruções

X

X

Tabela 13 – Critérios de sucesso correspondentes ao nível de conformidade A
considerados como não cumpridos nas páginas.

Relativamente aos critérios de sucesso correspondentes ao nível de
conformidade AA, foram reportados como não cumpridos 10 dos 20 critérios
WCAG, listados na Tabela 14, onde se encontram assinalados com X os critérios
sobre os quais foram encontrados erros, relativamente a cada página. Desta
avaliação podem-se destacar os seguintes aspetos relativos a determinados
critérios:
•

O contraste com o fundo não é suficiente, especialmente notável em
alguns ícones (Critério 1.4.3. Contraste (mínimo) e 1.4.11. Contraste
de conteúdo não textual);

•

As formas que existem de localizar uma página são muito pouco
intuitivas e por vezes inexistentes (Critério 2.4.5. Várias Formas);
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•

Elementos que deveriam ter o mesmo comportamento ou similar são
identificados de forma diferente, nomeadamente a identificação de
ficheiros de texto, pontos de entrega e testes na página UC.
Páginas
WCAG

Painel

Eventos

UC

1.3.4 Orientação

X

X

X

1.4.3 Contraste (mínimo)

X

X

X

1.4.5 Imagens de texto

X

1.4.11 Contraste de conteúdo não textual

X

X

X

1.4.12 Espaçamento de texto

X

X

X

2.4.6 Cabeçalhos e etiquetas

X

X

3.2.3 Navegação consistente

X

X

X

2.4.5 Várias formas

X

3.2.4 Identificação consistente
3.3.3 Sugestão de erro

X

X

X

X

Tabela 14 – Critérios de sucesso correspondentes ao nível de conformidade AA
considerados como não cumpridos nas páginas.

No que diz respeito aos critérios de sucesso correspondentes ao nível de
conformidade AAA, foram reportados como não cumpridos 14 dos 28 critérios
existentes, listados na Tabela 15, onde se encontram assinalados com X os
critérios sobre os quais foram encontrados erros, relativamente a cada página.
Desta avaliação podem-se destacar as seguintes observações relativas a certos
critérios:
•

Texto branco não funciona bem com o fundo claro em algumas
ocasiões. Deveria existir uma opção de alto contraste (Critério 1.4.6.
Contraste (melhorado));

•

A informação sobre a localização do utilizador poderia ser mais
evidente, e existem casos em que esta não é fornecida, como por
exemplo, na barra de navegação, onde poderia ser destacado o menu
em que o utilizador se encontra (Critério 2.4.8. Localização);
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•

O tamanho da área clicável nem sempre é o suficiente em certas
páginas (Critério 2.5.5. Tamanho da área clicável);

•

É utilizada, por vezes, uma linguagem demasiado complexa sem dar
ao utilizador a opção de visualizar uma versão simplificada (Critério
3.1.5. Nível de leitura).
Páginas
WCAG
Painel

Eventos

UC

1.2.6 Língua gestual (Pré-gravada)

X

X

X

1.2.8 Alternativa em multimédia (Pré-gravada)

X

X

X

1.3.6 Identificar propósito

X

X

X

1.4.6 Contraste (melhorado)

X

X

X

1.4.8 Apresentação visual

X

X

1.4.9 Imagens de texto (Sem Exceção)

X

X

2.2.5 Nova autenticação

X

X

X

2.4.8 Localização

X

X

X

2.4.9 Finalidade do link (apenas o link)

X

X

X

2.4.10 Cabeçalhos da secção

X

X

X

2.5.5 Tamanho da área clicável

X

X

X

3.1.5 Nível de leitura

X

X

X

3.2.5 Alteração a pedido

X

X

X

3.3.5 Ajuda

X

X

X

Tabela 15 – Critérios de sucesso correspondentes ao nível de conformidade AAA
considerados como não cumpridos nas páginas.

Finda a avaliação por ferramentas de validação de acessibilidade e
avaliação por peritos, concluiu-se a primeira fase de recolha de dados. Segue-se a
segunda fase, onde foram recolhidos dados qualitativos junto dos utilizadores da
plataforma.
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5.3 Avaliação segundo estudantes
No que concerne a última parte de recolha de dados, junto dos utilizadores,
foi organizada uma sessão de focus group com seis utilizadores ativos da
plataforma (estudantes). Esta sessão tem o objetivo de discutir cada um dos
princípios do UD e os erros mais relevantes encontrados nas avaliações anteriores,
de forma a realizar uma avaliação de acessibilidade da plataforma, assim como
registar experiências de utilizadores para perceber melhor os problemas que estes
encontram diariamente na plataforma.
5.3.1 Acesso e interação
Dos seis utilizadores que se mostraram interessados em participar, 5 tinham
entre 22 e 25 anos e 1 encontrava-se no intervalo dos 26 aos 30, tal como se pode
observar na Tabela 16.
Participante

Faixa Etária

Género

1

De 22 a 25 anos

Feminino

2

De 22 a 25 anos

Masculino

3

De 22 a 25 anos

Feminino

4

De 22 a 25 anos

Feminino

5

De 22 a 25 anos

Masculino

6

De 26 a 30 anos

Feminino

Tabela 16 – Faixa etária e género dos participantes.

Dos 6 utilizadores da plataforma que participaram na sessão pode-se ainda
dizer que 1 considerou ter algumas dificuldades no acesso ou interação com
conteúdos web e 4 deles consideraram que têm dificuldades poucas vezes (Tabela
17).
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De modo geral, costuma ter dificuldades no
acesso ou interação com conteúdos web?

N

Nunca

1

Poucas vezes

4

Algumas vezes

1

Muitas vezes

0

Sempre

0

Tabela 17 – Dificuldades no acesso ou interação com conteúdos web.

Relativamente às primeiras interações com a plataforma, 1 utilizador referiu
ter algumas dificuldades no acesso à mesma, e 2 utilizadores referiram que
sentiram dificuldades várias vezes. Nas primeiras interações com os conteúdos da
plataforma, 2 utilizadores referiram que tiveram dificuldades algumas vezes e 1
referiu muitas vezes (Tabela 18).

Frequência

Recordando as suas primeiras interações com a
plataforma LMS da UA, sentiu dificuldades ...
...no acesso à mesma, ou ... na interação com os
a partes da plataforma?
conteúdos?

Nunca

0

0

Poucas vezes

3

3

Algumas vezes

1

2

Muitas vezes

2

1

Sempre

0

0

Tabela 18 – Dificuldades de acesso ou interação com conteúdos nas primeiras
interações com a plataforma LMS da UA.

Atualmente, e após algum tempo de interação e experiências com a
plataforma, 3 utilizadores referiram ter poucas dificuldades em aceder ou interagir
com a plataforma ou com os seus conteúdos e 1 utilizador referiu ter ainda algumas
dificuldades (Tabela 19).
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De modo geral, no seu dia-a-dia, costuma ter dificuldades
em aceder ou interagir ...
... com a plataforma LMS
da UA?

... com os conteúdos
plataforma LMS da UA?

Nunca

2

2

Poucas vezes

3

3

Algumas vezes

1

1

Muitas vezes

0

0

Sempre

0

0

da

Tabela 19 – Dificuldades de acesso ou interação com conteúdos da plataforma LMS da
UA, atualmente.

Apresentados os princípios do UD aos participantes na sessão, a grande
maioria apontou a flexibilidade na utilização e a utilização intuitiva e simples como
sendo os pontos mais fracos da plataforma. Três dos utilizadores referiram também
o princípio da informação percetiva (Tabela 20).
De entre a seguinte listada de itens, selecione aqueles
que considera como os pontos mais fracos da
plataforma LMS da UA (máx. 3)

N

Uso equitativo

2

Flexibilidade na utilização

5

Utilização intuitiva e simples

5

Informação percetiva

3

Tolerância ao erro

2

Esforço Físico e tamanho e espaço para uso

1

Tabela 20 – Pontos mais fracos da plataforma LMS da UA, de acordo com os princípios
de UD, segundo os utilizadores.

Com esta caracterização da amostra consegue-se perceber que este se trata
de um grupo de utilizadores que já sentiram algumas dificuldades com o acesso e
interação com a plataforma. Também se pode dizer que, hoje em dia, alguns destes
utilizadores não sentem tantas dificuldades como sentiram nas suas primeiras
interações com a plataforma, o que poderá ser fruto de aprendizagem através da
interação.
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5.3.2 Princípios UD: comentários e sugestões
Relativamente a cada um dos princípios UD, apresentam-se a seguir alguns
comentários, experiências e sugestões de utilizadores da plataforma.
Sobre o princípio do uso equitativo, que diz respeito à oferta de meios a
todos os utilizadores, quer estes sejam idênticos ou equivalentes, evitar segregar
um grupo de utilizadores e ainda ao design apelativo, existiram vários. A saber:
•

Utilizadores que precisem de aceder ou interagir através de um
dispositivo móvel vêm a tarefa muito dificultada, pois é difícil de
interagir devido à má organização do

layout e erros de

responsividade.
•

Um utilizador afirmou que se tivesse a necessidade de submeter um
trabalho pelo telemóvel não conseguiria.

•

Para além de ser uma potencial barreira para pessoas que
necessitam de recorrer a tecnologia assistiva para aceder e interagir
com a plataforma, a linguagem utilizada e a organização da página
podem também ser barreiras a utilizadores com menor literacia digital.

•

O design não é apelativo, o layout é muito confuso.

O segundo princípio – flexibilidade na utilização – diz respeito à oferta de
escolha de métodos de utilização e possibilidade de adaptar o design da
plataforma. Relativamente a este aspecto podem-se referir vários comentários e
experiências debatidas na sessão de focus group. Assim:
•

Os utilizadores referiram que não há flexibilidade na utilização da
plataforma.

•

Não existe muita possibilidade de personalizar a plataforma o que
torna a utilização da mesma complexa. Um exemplo é a falta da oferta
de uma versão da plataforma com alto contraste, que foi referida por
dois utilizadores como sendo uma funcionalidade essencial para a
utilização da plataforma. Para além disto os utilizadores mencionam
também a impossibilidade de mudar o tamanho da fonte e navegar
pelo teclado, o que dificulta em muito a utilização da plataforma,
especialmente a utilizadores que tenham mais necessidades em
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termos de acessibilidade, referindo que “caso a plataforma tivesse
essas funcionalidades iria facilitar a vida a muitos estudantes e
docentes com deficiências, mas também iria melhorar a experiência
de utilização de estudantes com menos dificuldades.
•

A funcionalidade de edição/remoção dos blocos era desconhecida
pela grande maioria dos participantes e os que conheciam nunca
tentaram personalizar por medo de tornar a plataforma mais complexa
de utilizar ou de fazer algo de errado.

•

No e81-learning os utilizadores limitam-se a fazer o estritamente
necessário com os menos passos possíveis para não complicar o
processo ou algo poder correr mal e por isso também não tentam
explorar novas funcionalidades. Sentem que se por acaso tiverem de
alterar algum desses passos se irão perder na página ou cometer
algum erro.

•

Alguns participantes fizeram a comparação da plataforma e-learning
com o Microsoft Teams (MT), em termos de motivação para utilizar a
plataforma, uma vez que o MT oferece muitas formas de personalizar
o layout às necessidades do utilizador ao contrário da plataforma de
e-learning.

O terceiro princípio do UD – utilização intuitiva e simples – diz respeito à
eliminação de complicações desnecessárias, à consistência de forma a gerir as
expetativas do utilizador, à apresentação da informação de acordo com a sua
importância e ao feedback dado em cada tarefa. Relativamente a este tópico,
podem se realçar os seguintes apontamentos feitos pelos participantes:
•

A utilização da plataforma não é nada intuitiva – os utilizadores
sentem que têm de decorar os passos para completar uma certa
tarefa na plataforma ou para aceder a algum conteúdo, limitando-se
estritamente ao necessário para não perderem muito tempo nem se
perderem na navegação.

•

A utilização também não é simples, mesmo sabendo exatamente o
que procuram, os utilizadores referem que até em elementos
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importantes como testes e trabalhos, a plataforma não torna o acesso
a esses elementos muito óbvio, sem a intervenção ativa do docente.
•

A plataforma não é consistente na apresentação da informação. Um
exemplo apresentado é a submissão de testes e trabalhos que são
tarefas ambas de bastante importância e têm procedimentos
diferentes. Também não é consistente na navegação, os utilizadores
referem grande insegurança quando navegam na plataforma e que
muitas vezes tem de pedir ajuda;

•

A utilização da plataforma no telemóvel não é consistente com a
utilização em computador;

•

Aprende-se a utilizar a plataforma através do erro e da experiência de
utilização;

O quarto princípio – informação preceptiva – realça a importância da
utilização de modos diferentes para a apresentação redundante de informação
essencial, a oferta de uma diferenciação da informação essencial e de
compatibilidade com uma variedade de técnicas e dispositivos. No que concerne
este princípio, podem-se destacar os seguintes aspetos:
•

Linguagem visual nada consistente nem percetível, nomeadamente
na utilização de ícones que são muito parecidos para informação e
tipos de ficheiros diferentes. Por exemplo, não existe uma grande
diferenciação entre um teste e a submissão de trabalho em termos de
iconografia, porém são tratados como elementos completamente
diferentes em termos cromáticos. A cor azul utilizada para ficheiros
de texto e links é também utilizada na submissão de trabalhos. Porém
a cor vermelha que é utilizada em testes é também utilizada em certos
tipos de ficheiros de texto, como PDF. Todas estas inconsistências
tornam a assimilação de informação difícil.

•

É da opinião geral de que informações essenciais, como testes e
submissão de trabalhos, deveriam ser mais evidentes ou destacados
pela plataforma sem a necessidade de intervenção de um docente.

•

Linguagem utilizada pela plataforma não é clara nem simples;
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•

Os utilizadores referem não saber muitas vezes para que é que cada
coisa serve, mesmo esta sendo apresentada de forma redundante;

•

Blocos de informação mais importantes tendem a ficar misturados
com outros, não se conseguindo distinguir muito bem as áreas de
informação dentro de uma unidade curricular.

•

Muitas vezes torna-se complicado navegar na plataforma devido à
forma com a informação está organizada e que muitas vezes é
necessário pedir ajuda;

•

Não há diversidade de formatos. Segundo a experiência dos
utilizadores, os conteúdos são praticamente sempre fornecidos em
texto ou links. Após a experiência de navegar por uma UC com vários
formatos do mesmo conteúdo (vídeo, áudio, texto, etc), os utilizadores
consideraram que ter conteúdos mais variados poderia ser muito
valioso para uma melhor compreensão dos mesmos e de forma a
serem mais acessíveis para utilizadores com maiores dificuldades de
aprendizagem.

O quinto princípio – tolerância ao erro - menciona a organização dos
elementos de forma a minimizar erros e riscos, fornecer avisos quando erros são
cometidos, assim como oferecer uma alternativa para corrigir esse erro e evitar
ações inconscientes em tarefas que exigem maior atenção. Relativamente a este
princípio podem-se destacar os seguintes aspetos:
•

Não existe um especial cuidado com a prevenção de erros na
submissão de elementos de avaliação, uma ação de bastante
importância no contexto de plataformas LMS. Os utilizadores
mencionam que já pensaram que tinham submetido trabalhos e testes
e estes estavam apenas guardados na plataforma e não submetidos,
pois deveriam ter clicado noutro botão para submeter, mas referem
que esse botão também não é muito claro nem se distingue dos
demais botões.

Finalmente, agruparam-se os princípios seis – pouco esforço físico – e
sete – tamanho e espaço de utilização. Estes princípios dizem respeito, no

83

contexto web, à minimização de ações repetitivas; oferecer uma linha clara de visão
dos elementos mais importantes, assim como a possibilidade de os alcançar
confortavelmente; e fornecer a possibilidade de utilização de dispositivos de auxílio
ou assistência pessoal. Para estes princípios, os utilizadores mencionaram o
seguinte:
•

A utilização em mobile muitas vezes simplifica, pela omissão dos
menus confusos que existem na versão de computador;

•

Não é muito confortável navegar pela plataforma no dispositivo móvel
com apenas uma mão, para alcançar os elementos que ficam
omitidos pela versão mobile da plataforma e, por isso, a maior parte
dos utilizadores refere evitar utilizar a versão mobile.

•

A plataforma é complicada de utilizar por si só, e que poderão existir
muitas complicações na utilização de tecnologias assistivas para
aceder aos conteúdos incorporados na plataforma, pois a forma como
a navegação é feita por teclado é confusa e com a utilização de
leitores de ecrã também existem algumas irregularidades.
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6. Discussão de resultados

Apresentados os resultados da recolha de dados é necessário haver um
momento de discussão e reflexão sobre aquilo que estes significam em termos de
acessibilidade da plataforma LMS da UA e perceber quais as respostas às questões
e objetivos iniciais da investigação.
Na primeira parte desta secção são discutidos os resultados da avaliação da
plataforma com as ferramentas de validação online e dos peritos, de forma a
perceber quais os principais problemas de acessibilidade da plataforma segundo
as diretrizes WCAG. De seguida, são discutidos os resultados da avaliação da
plataforma em contexto de focus group com estudantes, segundo os princípios de
UD.
Finalmente, após a discussão dos resultados, é feita uma reflexão sobre as
conclusões que se podem tirar em reposta à questão de investigação, assim como
os objetivos delineados no início desta investigação.

6.1 Principais problemas de acessibilidade
Da análise de resultados relativa à avaliação feita segundo as diretrizes
WCAG, conclui-se que a plataforma LMS da UA tem bastantes falhas a nível de
acessibilidade, especialmente nos princípios Percetível e Operável, seguidos do
princípio Compreensível, e o princípio Robusto, sendo este onde foram
identificados menos erros. Isto tem implicações diretas sobretudo em utilizadores
com limitações visuais e cognitivas ou que necessitem de apoio de tecnologias
assistivas.
Do ponto de vista do grau de conformidade, agrupando os erros encontrados
nas avaliações feitas pelas ferramentas de validação e pelos peritos, é possível
afirmar que a maior parte dos mesmos corresponde a critérios de sucesso relativos
ao nível de conformidade A (o nível de conformidade mais básico), seguindo-se o
nível AAA, o nível de conformidade mais alto, e por último o nível de conformidade
AA. Estes resultados revelam que a plataforma de LMS da UA não cumpre os
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requisitos mínimos de acessibilidade para uma plataforma web, especialmente
considerando a sua importância na vida académica dos estudantes.
Diretrizes

Ocorrências

Erros do nível A

Ferramentas

Peritos

1.1.1 Conteúdo não
textual

2

2

Falta de alternativa textual

1.2.1 Apenas áudio e
apenas vídeo

0

3

Não depende
plataforma

apenas

da

1.2.2 Legendas (prégravadas)

0

3

Não depende
plataforma

apenas

da

1.3.1 Informações e
relações

3

2

Falta
de
cabeçalhos,
containers vazios

1.3.2 Sequência com
significado

1

1

A sequência do conteúdo afeta
o seu significado

2.1.1. Teclado

1

1

Erros na navegação
blocos, ordem errada)

2.4.1 Ignorar blocos

3

3

Hiperligações não funcionam

2.4.2 Página com
título

2

2

Existem páginas sem títulos

2.4.4 Finalidade do
link (em contexto)

3

3

Links sem alternativa em texto

2.5.3. Rótulo em
nome acessível

3

3

Rótulos e nomes acessíveis
não são os mesmos

3.1.1. Idioma da
página

3

3

Falta de atributo lang

3.3.1 Identificação do
erro

2

2

Identificação do erro é muito
pouco evidente

3.3.2 Rótulos ou
instruções

1

1

Falta de rótulos e instruções em
formulários

0

Links e iframe sem alternativa
em texto; falta de atributos
name e role

4.1.2 Nome, função,
valor

2

(salta

Tabela 21 – Erros encontrados na plataforma de LMS da UA (WCAG – nível A).

Dos erros encontrados que comprometem os critérios de sucesso
correspondentes ao nível de conformidade A, tal como é mostrado na Tabela 21,
podem-se destacar: hiperligações que não funcionam e não permitem saltar
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diretamente para a área do conteúdo principal, o que torna a navegação mais
complexa; existem links sem uma alternativa em texto ou descrição do mesmo, o
que faz com que utilizadores não saibam a utilidade ou para onde é que o link os
encaminhará e contribuirá para uma navegação menos acessível; existem rótulos
e nomes acessíveis que não são os mesmos, isto é, aquilo que é visível na interface
não corresponde ao que está escrito no código; falta de declaração do idioma da
página, através do atributo lang, o que afeta a legibilidade e compreensão dos
conteúdos por parte de utilizadores que utilizam screen readers, pessoas com
dificuldades cognitivas ou de aprendizagem e que necessitam de utilizar software
de conversão de texto para diálogo, pessoas que necessitam de recorrer a
legendas para conteúdos sincronizados e, também, utilizadores que tenham
dificuldades de leitura; inexistência de cabeçalhos em algumas páginas, o que
dificulta a hierarquização da informação e, por consequência, se houver
necessidade de o utilizador recorrer a tecnologias assistivas poderá alterar o
significado do conteúdo; falta de alternativas em conteúdo não textual, como
imagens e formulários, através da utilização do atributo alt para descrições breves
de conteúdos, como imagens e labels para identificar formulários.
Relativamente aos erros encontrados que comprometem critérios de
sucesso correspondentes ao nível de conformidade AA, listados na Tabela 22,
pode-se destacar um erro em particular, o contraste mínimo, sendo este o único
reportado pelas ferramentas de avaliação. Tal como mencionado anteriormente, é
de notar que para além de erros, as ferramentas também reportam avisos e no que
toca a esse aspeto este foi o nível de conformidade com maior número de avisos,
uma vez que muitos dos critérios exigem uma avaliação mais extensa e complexa.
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Diretrizes

Ocorrências

Erros do nível AA

Ferramentas Peritos

1.3.4 Orientação

0

3

1.4.3 – Contraste
(mínimo)

1

3

1.4.5 Imagens de texto

0

2

1.4.11 Contraste de
conteúdo não textual

0

3

O rácio de contraste de
conteúdos não textuais é
inferior a 3:1

1.4.12 Espaçamento de
texto

0

3

A altura da linha é
inferior a 1.5x o tamanho
da fonte

2.4.6 Cabeçalhos e
etiquetas

0

2

Existem páginas sem
cabeçalhos

3

Diferentes mecanismos
de
navegação
no
mesmo contexto da
página

3.2.3 Navegação
consistente

0

O rácio de contraste é
inferior a 4.5:1
-

3.2.4 Identificação
consistente

0

1

Componentes
com
funções similares tem
aparências
muito
diferentes

3.3.3 Sugestão de erro

0

3

-

Tabela 22 – Erros encontrados na plataforma (WCAG – nível AA).

Segundo o critério de contraste mínimo das WCAG, a apresentação visual
de texto tem de ter um rácio de contraste de pelo menos 4.50:1 para texto normal
e 3.00:1 para texto grande (superior a 18pt ou 14pt a bold). O texto presente na
plataforma não vai de encontro aos requisitos mínimos de contraste, encontrandose com um rácio de 3.49:1.
Finalmente, dos erros encontrados que comprometem os critérios de
sucesso correspondentes ao nível de conformidade AAA, listados na Tabela 23,
podem-se realçar: o contraste melhorado, uma vez que o critério do contraste já
não era cumprido no nível de conformidade AA, também não o é no nível AAA,
devendo ter um rácio de contraste de 7:1; links sem alternativa textual, ou seja, o
texto do próprio link não identifica a finalidade do mesmo. Os links devem sempre
ter uma alternativa textual quando são representados por imagens ou ícones. Este
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texto pode estar apenas no HTML e não estar visível para cumprir o critério. Para
além disto, pode-se ainda referir erros relativos à apresentação visual de blocos de
texto que envolve o espaçamento entre linhas, que deverá ser no mínimo um
espaço e meio nos parágrafos e o espaçamento entre parágrafos deverá ser no
mínimo 1,5 maior do que o espaçamento entre linhas.
Diretrizes

Ocorrências

Erros do nível AAA

Ferramentas

Peritos

1.2.6 Língua gestual (Prégravada)

0

3

-

1.2.8 Alternativa em
multimédia (Pré-gravada)

0

3

-

1.3.6 Identificar propósito

0

3

-

1.4.6 Contraste (melhorado)

1

3

Contraste de
menor que 7:1

1.4.8 Apresentação visual

1

2

Altura da linha esta
abaixo do valor mínimo

1.4.9 Imagens de texto
(Sem Exceção)

0

2

-

2.2.5 Nova autenticação

0

2

-

2.4.8 Localização

0

3

-

2.4.9 Finalidade do link
(apenas o link)

1

3

Links sem alternativa
textual

2.4.10 Cabeçalhos da
secção

0

3

-

2.5.5 Tamanho da área
clicável

0

3

-

3.1.5 Nível de leitura

0

3

-

3.2.5 Alteração a pedido

0

3

-

3.3.5 Ajuda

0

3

-

cores

Tabela 23 – Erros encontrados na plataforma de LMS da UA (WCAG - nível AAA).

Relativamente à avaliação feita em contexto de focus group com estudantes,
segundo os principios de UD, conclui-se que a plataforma LMS da UA apresenta
bastantes erros associados a cada um dos principios de UD, especialmente nos
principios de flexibilidade na utilização, utilização intuitiva e simples e informação
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perceptiva, onde foram identificadas experiências de utilização da plataforma com
problemas de acessibilidade mais relevantes.
É importante notar que, sendo os principios de UD maioritariamente
utilizados para guiar o desenvolvimento de produtos e serviços que sejam
acessíveis a toda a gente, independentemente da sua condição de saúde, idade e
outros fatores, não é muito utilizada como métoro para a avaliação de
acessibildiade. Desta forma, esta avaliação tem como principal objetivo perceber
algumas das experiências pelas quais os utilizadores já passaram com a
plataforma. Com o conhecimento destas experiências pretende-se entender como
é que estes erros poderiam ser resolvidos através de sugestões dos participantes.
Deste modo, consegue-se identificar mais erros de acessibilidade que não teriam
sido identificados na avaliação por ferramentas de validação e peritos.
Entre todas as experiências que os participantes partilharam durante a
sessão de focus group, é de destacar a falta de opções de personalização da
plataforma às necessidades do utilizador e das funcionalidades que permitem
personalizar. Como por exemplo, a edição e remoção de blocos de informação são
desconhecidas pelos utilizadores, pelo facto de que estes não tentam experimentar,
pois não se sentem seguros para descobrir ou experimentar com receio de fazer
algo de errado. Esta insegurança aplica-se a toda a plataforma, sendo que os
participantes referem que muitas vezes não têm a certeza para que é que uma certa
funcionalidade serve ou o que irá acontecer quando clicam num determinado botão.
Este tipo de receios causam algum desconforto na utilização da plataforma que
deveria auxiliar e facilitar o estudo.
A maior parte dos utilizadores na sessão de focus group refere que a
plataforma é muito pouco intuitiva, às vezes tendo a necessidade de pedir ajuda a
um colega ou ao docente responsável por determinada UC. Acrescentam que a
maior parte da experiência que tiveram com a plataforma resulta de tentativa e erro,
de forma a perceber o que fazer e o que não fazer.
A dificuldade na navegação devido à forma como a informação está
organizada e o mau funcionamento da navegação pelo teclado, juntamente com a
impossibilidade de alterar o tamanho da fonte são também mencionados como

91

inconveniências. Aquilo que para estes utilizadores é uma inconveniência poderá
ser muito limitador para outros utilizadores com maiores necessidades a nível de
acessibilidade. Para tentar contornar este problema, a navegação deveria ser
repensada, de forma a eliminar menus e blocos desnecessários, tanto a nível da
perspetiva do estudante como do docente, de forma a facilitar a criação,
carregamento e organização de conteúdos numa UC. Os elementos importantes,
como entregas de trabalhos e testes, deveriam ter um destaque em relação a
conteúdos de consulta. O utilizador deverá conseguir localizar-se na plataforma de
forma muito evidente e o processo de completar tarefas deverá ser simples e
intuitivo, de forma que este se sinta seguro e confiante daquilo que está a fazer.
A linguagem visual é referida como sendo muito indutora em erro por vezes,
no que diz respeito à utilização de cores e iconografia. Pois existem elementos
similares, como atividades de testes e de entrega de trabalhos com apresentações
diferentes a nível cromático – sendo os testes representados com um ícone de
fundo vermelho e as atividades de entrega de trabalhos em azul, similar aos links
e ficheiros de texto, áudio e vídeo. Os ficheiros de PDF são também representados
com um ícone sobre um fundo vermelho, à semelhança dos testes, o que é
mencionado pelos utilizadores como sendo confuso e necessitam de um certo nível
de foco para perceber o que está a ser apresentado.
Desta discussão também foi notável o facto de que estes estudantes não
têm experiências com diversos formatos de conteúdos na plataforma, sendo
maioritariamente links e ficheiros de texto. Pelo que referiram que a diversidade do
formato dos conteúdos seria conveniente e útil. Esta disponibilização de conteúdos
em diversos formatos depende não só da plataforma como também dos docentes
encarregues de popular cada uma das UC’s. Isto significa que seria importante que
os docentes tivessem acesso a mais formações ou outras ferramentas e métodos
que os orientassem e motivassem para a criação de conteúdos acessíveis.
Outro aspecto mencionado pelos utilizadores foi o facto de que muitas vezes
a submissãode trabalhos é feita de forma que, quando um estudante carrega um
ficheiro no ponto de entrega do trabalho, é direcionado para a página que mostra o
seu ficheiro carregado, mas não submetido, num estado de ‘guardado’, tendo que
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clicar noutro botão para submeter o trabalho. Este segundo clique é muitas vezes
esquecido ou não é perceptível, uma vez que o ficheiro parece submetido. Isto foi
referido pelos utilizadores como sendo algo que nas primeiras experiências com a
plataforma fazia com que deixassem o trabalho por submeter, inconscientemente.
Uma forma de contornar este problema, e uma vez que por pré-definição os
trabalhos são submetidos quando são carregados os ficheiros, poderá passar pelo
destaque do botão de submissão do trabalho, que passa bastante despercebido,
segundo os participantes. Outra prática que poderia ajudar na resolução do
problema seria o envio de uma notificação aos estudantes com ficheiros guardados
quando se encontram perto do horário de entrega, questionando se desejam
submeter.
Um outro aspecto abordado pelos estudantes participantes do estudo, foi o
facto de que a maior parte das vezes que os mesmos tentam aceder à plataforma
é com a finalidade de adquirir material para o seu estudo ou submeter algo para
avaliação na plataforma. Estes processos e conteúdos são criados e colocados na
plataforma pelos docentes de cada uma das UC’s e, por isso, para além dos
problemas de acessibilidade da plataforma existem muitas vezes problemas de
acessibilidade nos conteúdos que são carregados.

6.2 Principais resultados da investigação
Finda a discussão crítica dos resultados obtidos é importante rever os
objetivos inicialmente propostos na investigação para perceber se estes foram
cumpridos e, também, responder à pergunta de investigação precursora do estudo.
Relativamente ao primeiro objetivo - “Definir a acessibilidade no contexto de
plataformas de LMS” - pode-se dizer que a acessibilidade numa plataforma de LMS
refere-se ao nível para a qual esta é acessível ao maior leque de utilizadores
possível, neste caso, estudantes. Quantos mais estudantes conseguirem ter
acesso e utilizar confortavelmente a plataforma de LMS da sua instituição de ensino
para completar as suas tarefas académicas, mais acessível esta é. Um LMS
acessível pretende não só incluir estudantes como docentes, com as mais variadas
habilidades e necessidades.
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No que diz respeito ao segundo objetivo - “Identificar os requisitos mínimos
de acessibilidade numa plataforma de LMS” -, embora não exista um guia
específico de diretrizes a cumprir, pode-se dizer que as plataformas de LMS
utilizadas pelas instituições de ensino a nível nacional se tratam de plataformas web
que deverão estar de acordo com a legislação portuguesa. Logo, de acordo com o
Decreto-lei n.º 83/2018 e os standards internacionais, mencionados no capítulo
“Acessibilidade em plataformas web”, os requisitos mínimos de acessibilidade
aplicados aos conteúdos web e às aplicações móveis, e por isso, às plataformas
de LMS, deverão assegurar o nível AA de conformidade das WCAG 2.1.
No que concerne o terceiro objetivo - “Analisar e avaliar o nível de
acessibilidade da plataforma de LMS da Universidade de Aveiro” - pode-se dizer
que, dos resultados alcançados, se conclui que existem aspetos a corrigir e testar
para a plataforma alcançar um nível de acessibilidade correspondente ao nível AA
das WCAG 2.1, uma vez que este exige que ambos os critérios dos níveis A e AA
sejam cumpridos. Neste momento, a plataforma não cumpre todas as diretrizes
correspondentes a estes níveis, uma vez que a maior parte dos erros de
acessibilidade se encontram nos critérios relativos ao nível de conformidade A. A
plataforma apresenta, por isso, erros de acessibilidade muito básicos e que deverão
ser corrigidos de forma a não excluir nenhum grupo de utilizadores de aceder e
interagir com a plataforma.
O quarto objetivo que corresponde à “Identificação das principais
dificuldades de acessibilidade na plataforma de LMS da UA”, pode-se dizer que a
plataforma de LMS da UA tem vários erros em todos os níveis de conformidade, no
entanto, a maior parte deles encontram-se no nível A, o mais baixo de
acessibilidade. Isto

significa

que

alguns dos critérios fundamentais da

acessibilidade não estão a ser cumpridos, podendo assim excluir grupos de
utilizadores de aceder e interagir com a plataforma.
Os maiores erros de acessibilidade encontrados podem, de forma geral,
resumirem-se em:
•

falta de alternativas textuais e não textuais para os conteúdos
(imagens, links, etc.);
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•

má ou inexistente colocação de títulos nas páginas, rótulos e
instruções nos campos de formulário;

•

má ou inexistente inserção de atributos no HTML, como o idioma
(lang), roles e containers;

•

má navegação, com erros em hiperligações, navegação por teclado
não corresponde às expetativas do utilizador, ordem de blocos de
informação é diferente em ecrãs diferentes;

•

identificação pouco evidente de erros em campos de formulário.

Finalmente, refletindo sobre o último objetivo: “ Indicar sugestões práticas a
aplicar para melhorar a acessibilidade da plataforma de LMS da UA e no
desenvolvimento de plataformas LMS”, e respondendo à pergunta de investigação
formulada no início deste documento - “Como podemos tornar mais acessíveis as
plataformas de instituições de ensino?” - podem-se indicar algumas sugestões de
boas práticas e projetos futuros para tornar a plataforma de LMS da UA, e outras
plataformas LMS, com vista a serem desenvolvidas com adequados níveis de
acessibilidade.
Para melhorar a acessibilidade da plataforma de LMS da UA, tornando-a
acessível a grupos que possam neste momento estar excluídos de interagir com a
mesma, especialmente utilizadores que necessitem de tecnologias assistivas,
seguem-se algumas recomendações, resultantes da investigação:
1. resolução dos erros de nível A da plataforma:
a. fornecer alternativas textuais a conteúdos não textuais;
b. fornecer alternativas textuais a links, descrevendo o objetivo
daquele conteúdo
c. fornecer instruções nos campos de formulário e ajuda no seu
preenchimento;
d. verificar todos os cabeçalhos de página e secção para
assegurar que todos contém um título;
e. corrigir a navegação, fazendo com que esta seja feita de uma
ordem lógica e que a adaptação a outros dispositivos não
altere o significado ou forma como se navega na página;
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f. verificar código HTML e os atributos que foram reportados
como em falta (lang, roles, etc);
g. ter hiperligações que permitam navegar facilmente pela
plataforma.
2. resolução dos erros e revisão dos avisos de nível AA:
a. fornecer o contraste mínimo indiciado pelas diretrizes WCAG;
b. verificar alturas de linha e fonte de forma que seja confortável
a leitura;
c. revisão dos avisos indicados anteriormente;
3. investir na formação em acessibilidade aos docentes:
a. formação na criação de conteúdos acessíveis e a importância
que têm no percurso dos estudantes, através de workshops e
tutoriais;
b. perceber formas práticas e viáveis de fornecer conteúdos em
vários formatos, para além de texto;
c. estudo, identificação e resolução de erros de acessibilidade na
plataforma, na perspetiva do docente.
Estas são recomendações e sugestões para a plataforma de LMS da UA, no
presente contexto em que se encontra. No entanto, poderá ser uma mais valia
considerar a reformulação de toda a plataforma, uma vez que tal como é descrito
nos resultados da sessão de focus group, esta tem vários aspetos da sua estrutura
e design que não são funcionais ou apelativos aos utilizadores. Por isto, seria de
considerar a sua reformulação com o objetivo de resolver não só más práticas de
acessibilidade como de usabilidade e experiência de utilizador na sua globalidade.
Para esta reformulação seria também importante considerar o envolvimento dos
utilizadores com diferentes habilidades e literacias digitais de forma a perceber bem
as suas necessidades.
No que toca a sugestões de boas práticas para o desenvolvimento de
plataformas de LMS na sua globalidade, seguem-se algumas das práticas a ter em
consideração:
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•

procurar alcançar o nível AA de WCAG 2.1, dando especial atenção
a certos aspetos:
o fornecer alternativas textuais a conteúdos não textuais;
o fornecer alternativas textuais a todos links, que incluam uma
descrição do objetivo dos mesmos;
o ter disponível opções de redimensionar o tamanho do texto
sem a necessidade de recorrer a tecnologias assistivas ou
depender do browser;
o fornecer uma sequência de navegação que disponha o
conteúdo de uma forma lógica e não altere o significado da
mesma consoante o dispositivo;
o evidenciar conteúdos importantes, reconhecendo elementos
marcados como testes, trabalhos ou datas importantes como
informações que deverão de ser de fácil acesso, sem a
necessidade de intervenção do docente;
o fornecer rótulos e instruções em todos os campos de
formulário;
o ter um cabeçalho e todas as páginas e secções de página de
forma que seja muito evidente ao utilizador a sua localização
na plataforma;
o fornecer formas de identificação e correção dos erros que o
utilizador possa cometer, dando a opção de refazer ou voltar
atrás;
o implementar a plataforma utilizando linguagem de marcação
de hipertexto, HTML, de forma correta e organizada;
o ter disponíveis opções de alto contraste.

•

aplicar os princípios de Universal Design (UD) e Universal Design for
Learning (UDL) no processo de desenvolvimento, do início ao fim;

•

desenvolver a plataforma considerando que os conteúdos desta
serão criados e publicados por utilizadores, logo deverá facilitar esse
processo, tornando a plataforma acessível não só para estudantes
como também para docentes:
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o identificar elementos em falta, como alternativas textuais, e
alertar o docente durante o processo de carregamento e
publicação dos conteúdos;
o facilitar

o

carregamento

de

conteúdos

e

verificar

automaticamente o nível de acessibilidade dos mesmos;
•

fazer uma revisão regular das práticas da plataforma, especialmente
se existirem atualizações nos standards em vigor a nível
internacional.
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7. Conclusão

Percebendo os principais problemas e resultados desta investigação, dando
resposta à pergunta de investigação colocada inicialmente assim como aos
objetivos definidos, é importante fazer uma visão geral do resultado final.
Nesta secção é abordada a conclusão geral desta investigação, algumas
das limitações encontradas ao longo do estudo assim como futuras sugestões de
investigação nesta área.

7.1 Conclusão geral e limitações
Com este estudo pretendeu-se analisar e avaliar a acessibilidade da
plataforma de LMS da UA, de forma a perceber e identificar os maiores problemas
de acessibilidade da mesma. Com informação obtida pretendia-se fazer sugestões
para melhorar a acessibilidade da plataforma de LMS da UA, assim como sugerir
boas práticas a aplicar no desenvolvimento de plataformas de LMS em geral, para
que estas sejam mais acessíveis.
Considera-se que os objetivos estabelecidos no início desta investigação
foram atingidos e se obteve uma resposta à pergunta de investigação - “Como
podemos tornar mais acessíveis as plataformas de instituições de ensino?” uma
vez que foi possível, a partir do estudo, sugerir práticas a ter em consideração no
desenvolvimento ou reformulação de plataformas de instituições de ensino, neste
caso específico das plataformas de LMS, de forma a torná-las mais acessíveis.
Apesar do planeamento da investigação e de cumprimentos dos objetivos
propostos inicialmente, existem sempre algumas limitações que surgem à medida
que a investigação progride.
No que diz respeito às limitações do presente estudo pode-se dizer que
relativamente às avaliações feitas através das ferramentas de validação online,
constitui-se uma limitação o facto de que estas ferramentas não analisarem a
plataforma na sua íntegra. As mesmas apenas têm em conta algumas páginas, o

100

que pode influenciar a deteção de outros problemas de acessibilidade que existam
numa plataforma.
Na avaliação feita por peritos também é possível considerar uma limitação o
facto de que apenas foram avaliadas três páginas, o que poderá deixar de parte
algumas páginas que poderão conter outros erros de acessibilidade. Outra
limitação que se pode considerar é o facto de que certos aspetos destas avaliações
requeriam que o LMS já tivesse conteúdos na sua interface, para que fosse possível
avaliar a acessibilidade dos mesmos na plataforma. E embora tenham sido criados
e carregados alguns conteúdos para que fosse possível avaliar o seu
comportamento na plataforma, não foi possível fazê-lo para todos os casos.
No que concerne à avaliação por estudantes, em sessão de focus group,
pode-se dizer que não foi possível obter dados específicos de aspetos técnicos da
plataforma. Algo já esperado desde o início, uma vez que esta avaliação seria feita
por utilizadores da plataforma não especializados em acessibilidade web, com o
intuito de recolher algumas das experiências que estes já tivessem passado na
plataforma. Outro aspeto a ter em consideração é o facto de a experiência e opinião
de utilizadores com incapacidades visuais, auditivas, de mobilidade, etc, não terem
sido um aspeto focal neste estudo, nomeadamente na escolha da amostra que fez
parte da sessão de focus group. Apesar de ter sido possível identificar alguns
participantes com maiores dificuldades a nível de acessibilidade web.

7.2 Futuras investigações
No que toca a perspetivas de investigação futura pode-se dizer que está em
curso o desenvolvimento de um artigo para publicação numa revista científica com
vista a apresentar esta investigação e os seus resultados. Seria interessante que,
a partir destes resultados, se desse início a uma revisão da plataforma de LMS da
UA, de forma a corrigir os erros que apresenta atualmente, e gradualmente
melhorar o seu nível de acessibilidade. Para tal, proceder-se-á à disseminação dos
principais resultados do estudo juntos dos órgãos decisores da instituição. Para
além da plataforma de LMS, seria interessante e relevante alargar este estudo ao
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website da instituição, uma vez que este é também uma fonte importante de
informação para os estudantes.
Percebendo que a acessibilidade numa plataforma de LMS não se refere
apenas à acessibilidade da plataforma em si, mas também dos conteúdos que nela
são carregados e, consequentemente, da forma como estes conteúdos são criados,
seria também importante estudar a acessibilidade na perspetiva dos utilizadores
que interagem com a parte da plataforma que permite o carregamento dos
conteúdos, que neste caso, são os docentes.
No caso particular do LMS da UA, inicialmente poderá ser feito um estudo
para identificar os problemas de acessibilidade que os docentes encontram quando
interagem com a plataforma, para gradualmente os corrigir. A este nível também
seria importante considerar a oferta de formação aos docentes sobre a criação de
conteúdos acessíveis e a sua importância através de tutoriais, workshops ou
palestras, tal como sugerido anteriormente.
Numa fase mais avançada, em que se considere uma reformulação da
plataforma, será importante ter em vista as necessidades tanto dos estudantes
como dos docentes, envolvendo-os no processo desde o início. A aplicação das
metodologias de Universal Design e Universal Design for Learning no processo de
desenvolvimento poderão ser muito vantajosas para o encontro de soluções para
problemas de acessibilidade que possam surgir logo no início do desenvolvimento.
Para além disto, é importante ter em consideração as diretrizes propostas pelas
WCAG 2.1, assegurando o nível AA de acessibilidade. Ao aplicar estas sugestões,
oferecendo um nível de acessibilidade intermédio deve-se ter em mente que a
acessibilidade não será perfeita no fim do processo e que será algo que irá exigir
revisões periodicamente, para perceber quais os aspetos que se podem alterar ou
trabalhar para melhorar cada vez mais a acessibilidade da plataforma.
Com a crescente utilização de plataformas web no ensino, com especial foco
nos LMS, as instituições deverão zelar por que estas não só cumpram a legislação
prevista para plataformas web, mas também para que estas sejam o mais
acessíveis possível, para o maior número de utilizadores possível, contribuindo
para tornar a educação mais acessível.
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Apêndice I – Guião do Focus Group (para os participantes)

Guião do Focus Group
Tema
O presente documento serve como um guião de suporte à realização da
sessão de Focus Group no âmbito da dissertação que tem como título “Contributos
para tornar as plataformas de instituições de ensino mais acessíveis”. Tal como o
título sugere, o objetivo da investigação passa por contribuir com algumas
sugestões e boas práticas a ter no desenvolvimento de plataformas de instituições
de ensino de forma que estas sejam mais acessíveis. Isto será possível através de
um processo de avaliação de acessibilidade do qual esta sessão fará parte.
Todos os dados recolhidos no decorrer da sessão serão utilizados
exclusivamente para fins académicos e serão respeitadas as políticas de proteção
de dados impostas pelo RGPD.
Data, duração, local
A sessão irá acontecer dia 18 de maio, pelas 18:30h na sala 40.1.8 do
Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Prevê-se que a
sessão tenha uma duração de 1:30h e será moderada pela investigadora.
Objetivo
O objetivo desta sessão passa por criar uma discussão à volta dos erros de
acessibilidade nas plataformas institucionais da UA, assim como possíveis
sugestões de melhoria das mesmas através do contacto direto com e entre os
utilizadores.
Etapas do Focus Group
1 – Apresentação
No início da sessão será disponibilizado um formulário, desenvolvido no
FormsUA, com vista a recolher alguns dados de cariz demográfico dos
participantes. De seguida, será feita uma pequena apresentação do contexto em
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que esta sessão está inserida no âmbito desta investigação. Será também
solicitada a autorização para a gravação da sessão, através de um consentimento
informado.
2 – Desenvolvimento
Durante a sessão serão abordados, pela moderadora, tópicos relativos a
problemas de acessibilidade previamente encontrados na fase de recolha de dados
anterior, de forma a conduzir a sessão aos pontos cruciais identificados. Existirá,
claro, uma grande abertura para discussão de cada tópico.
3 – Conclusão
Finalmente, será encerrada a sessão, agradecendo a colaboração dos
participantes.
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Apêndice II – Consentimento informado para gravação da
sessão

Termo Consentimento Informado
INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE
Este documento pretende informá-lo relativamente aos objetivos do trabalho
que se pretende realizar, informando-o de todas as condições de participação e
explicando a forma como se estabelecem as necessárias garantias de
confidencialidade e proteção de dados pessoais no que a si respeita.
No âmbito da pesquisa de mestrado em Comunicação Multimédia de Sara
de Sousa Vilarinho, para o desenvolvimento da dissertação sobre “Acessibilidade
na utilização da plataforma e-learning da UA”, com a supervisão científica da
Doutora Dora Maria de Oliveira Simões Ribeiro Pereira e coorientação do Doutor
João Carlos Lopes Batista, ambos do Instituto Superior de Contabilidade
Administração de Aveiro da Universidade de Aveiro, pretende-se realizar uma
sessão de focus group. Pretende-se com esta atividade, estudar a acessibilidade
na plataforma LMS da UA, através da apresentação dos vários princípios das
metodologias Universal Design e Universal Design for Learning para a avaliação e
discussão dos mesmos no contexto da plataforma. Pretende-se registar estas
opiniões e possíveis sugestões ou experiências dos utilizadores de forma a
perceber quais os problemas de acessibilidade da plataforma LMS da UA assim
como as melhores práticas de acessibilidade a ter em conta na criação e
desenvolvimento de uma plataforma LMS.
Cerca de 3 dias antes da sessão, será distribuído um inquérito a todos os
participantes, através da plataforma FormsUA, com o objetivo de recolher dados
demográficos do participante nomeadamente faixa etária e género assim como
alguns aspetos relativos às maiores dificuldades na utilização da plataforma elearning da UA (Anexo I). Os dados recolhidos no inquérito servirão para fazer uma
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breve descrição da amostra. A cada participante será atribuído um número de
identificação.
A atividade irá consistir numa sessão de focus group com cerca de 1:30h de
duração, onde serão apresentados alguns dos princípios das metodologias de
Universal Design (UD) e Universal Design for Learning (UDL), de forma a gerar uma
discussão à volta desses princípios no contexto da plataforma e-learning da
Universidade de Aveiro. Será também encorajada a partilha de experiências de
interação com a plataforma em análise, a partir da apresentação de alguns erros
de acessibilidade previamente analisados pela investigadora, de forma a perceber
se estes erros já condicionaram ou ainda condicionam a experiência de utilização
da mesma.
Resumidamente, os objetivos da sessão consistem em:
•

Identificar os requisitos mínimos de acessibilidade numa plataforma LMS;

•

Analisar e avaliar o nível de acessibilidade da plataforma LMS da
Universidade de Aveiro, segundo as metodologias UD e UDL;

•

Identificar as maiores dificuldades de acessibilidade na plataforma LMS
da UA.
Relativamente ao processo de recrutamento de participantes, serão

recrutados 6-8 estudantes da UA, utilizadores regulares da plataforma LMS da
instituição. Esta seleção é feita por conveniência, selecionando utilizadores
regulares da plataforma. Para isto, será feita uma divulgação do estudo
(nomeadamente em redes sociais, pedindo a colaboração de Núcleos de
Estudantes para ajudarem a divulgar o estudo), onde serão explícitos os requisitos
que o estudante deverá cumprir para participar, nomeadamente ser um utilizador
regular da plataforma LMS da UA, e se este estiver interessado deverá contactar a
investigadora através de e-mail, onde deverá indicar por quantos anos letivos já
utilizou a plataforma. Os estudantes serão selecionados através do tempo de
utilização da plataforma, dando prioridade a estudantes que tenham mais
experiência na utilização da mesma.
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A sua participação é fundamental uma vez que é um utilizador regular da
plataforma em análise com experiência na sua utilização.
INFORMAÇÃO TÉCNICA
Como já mencionado anteriormente, a atividade realiza-se no âmbito da
investigação de mestrado de Sara de Sousa Vilarinho (e-mail: ssvilarinho@ua.pt),
que será a única pessoa a integrar a atividade para além dos participantes e por
isso também será a responsável pelo tratamento de dados.
O focus group será conduzido pela investigadora referida e irá consistir numa
sessão de cerca de 1:30h, com 6 a 8 estudantes, utilizadores regulares da
plataforma e-learning da Universidade de Aveiro (UA). Esta sessão realizar-se-á
numa sala do Departamento de Comunicação e Arte na UA.
Para facilitar a recolha e análise da informação, pretende-se também
proceder à gravação de áudio da sessão. A gravação será feita a partir de um
gravador de áudio, que será posteriormente transferida para o OneDrive da UA,
onde deverão permanecer armazenados até à sua destruição (previsivelmente até
ao fim do mês de julho de 2022).
A informação recolhida será tratada de forma confidencial, anonimizando
todos os utilizadores pelo seu número de identificação inicialmente atribuído de
forma aleatória. Apenas a investigadora terá acesso a informação que o possa
identificar. Proceder-se-á à anonimização dos dados recolhidos, ou ao seu
apagamento, logo após a transcrição do focus group, previsivelmente no fim do
mês de julho de 2022.
Os resultados deste trabalho apenas serão divulgados em contexto
académico, neste caso para a apresentação da dissertação, havendo também a
possibilidade de escrita de um artigo científico, sem nunca revelar/divulgar a sua
identidade.
A sua participação é completamente voluntária e a decisão de não participar,
total ou parcialmente, não lhe trará qualquer prejuízo. Poderá desistir a qualquer
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momento e, se assim o desejar, a informação já recolhida poderá ser
imediatamente destruída.

Ao aceitar participar e na qualidade de titular dos seus dados pessoais
informa-se ainda que terá o direito, enquanto aplicável (enquanto os seus dados
pessoais, incluindo gravações, não forem apagados), a:
a. aceder aos seus dados e a receber informação sobre o
processamento dos seus dados pessoais;
b. retificar quaisquer imprecisões sobre os seus dados pessoais durante
o período de recolha ou de tratamento dos mesmos;
c. solicitar o apagamento dos seus dados pessoais;
Tal solicitação deve ser dirigida por e-mail ao Responsável pelo tratamento
de dados acima identificado, que deverá agir de acordo com as suas pretensões.
Foi ouvida a equipa RGPD da Universidade de Aveiro.
Poderá ainda e a qualquer momento apresentar uma reclamação perante a
autoridade responsável - Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), se
entender que os seus direitos sobre os seus dados pessoais foram infringidos.
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Para que possamos tratar os seus dados, necessitamos do seu
consentimento, que deve ser livre, explícito, inequívoco e informado. Nestes
termos e presente toda a informação supra, muito agradecemos proceda à
escolha da opção que melhor entenda:
 Declaro, ao abrigo do RGPD e da LPDP, que dou o meu
consentimento para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais, e
gravação áudio e vídeo, necessário à execução do projeto identificado.
 Declaro, ao abrigo do RGPD e da LPDP, que não dou o meu
consentimento para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais.
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O

presente

formulário

é

assinado

no

dia:

__/___/_____

em

_________________________ (indicar o local em que assina o formulário)

________________________________________________________
(Assinatura do Responsável pela Recolha dos dados, conforme
documento de identificação)

________________________________________________________
(Assinatura do Participante, Titular dos dados, conforme documento de
identificação)

Agradecemos a sua participação.
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Apêndice IV – Guião semiestruturado do focus group

Tópicos a abordar no Focus Group (semi-estruturado)

Questão 1 – Uso Equitativo
1.1 Considerando a plataforma ou a experiência que tiveram até agora com
a plataforma, acham que esta é fácil de aceder independentemente do dispositivo
(telemóvel, pc, tablet)? E de ser utilizada? Há alguma situação que já tenham
passado ou saibam de alguém próximo de vocês, em que a utilização se tornou
difícil? Ou acham que embora a utilização não seja difícil, poderia ser mais fácil?
1.2 De forma geral, acham que a plataforma consegue disponibilizar meios
para os utilizadores acederem aos conteúdos? Ou pelo menos na vossa
experiência com a plataforma isso verificou-se? ou houve algum caso em que o
acesso tenha sido dificultado por algum motivo, como conteúdo incompreensível,
não estar muito bem-adaptado a mobile, etc
1.3 (+ 2.3 WCAG) Acham que tem um design apelativo ou que poderia ser
mais? acham que a plataforma beneficiaria de ter mais animações?
1.4 Sugestões de melhoria?
Questão 2 – Flexibilidade na utilização
2.1 (+ 1.3, 1.4 WCAG) Novamente, segundo a vossa experiência com a
plataforma, acham que esta deveria dar a possibilidade de personalizar o design
da plataforma? Isto é, acham que beneficiariam da personalização da plataforma,
em que podem adaptar o design ou serem vocês a personalizar? Há alguma feature
que gostariam de ter para personalizar o layout, exemplos: Mudança de fonte ou
de tamanho de fonte, mudança da cor do background para aumentar ou diminuir o
contraste entre texto e background, quando existem imagens de texto, haver texto
a acompanhar essa imagem
(perguntar se já experimentaram a feature de remover e editar blocos, fazer
no pc enquanto)
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Por exemplo o elearning fornece a opção de mover e remover blocos da
página, consideram isto útil? Fácil de utilizar? Já alguma vez utilizaram? Seria mais
acessível se estivesse feito de outra forma?
2.2 Sugestões de melhoria?
Questão 3 – Utilização intuitiva e simples
3.1 (+ 2.4, 3.2 WCAG) Quando estão à procura de algo no moodle, acham
que é intuitivo navegar até um certo elemento se o tiverem em mente? Não requer
pensar muito para que sítios terão de navegar? Ou acham que essa facilidade veio
com o tempo de utilização, e não propriamente porque a plataforma é intuitiva e
simples, mas simplesmente aprenderam a ir buscar o que precisavam? E no caso
de conteúdos importantes como pontos de entrega ou algum aviso importante,
acham que são fáceis de encontrar?
3.2 Sugestões de melhoria?
Questão 4 – Informação perceptiva
4.1 Muito frequentemente, os conteúdos da plataforma são em texto ou links
para outras paginas, mas há a possibilidade de haver vídeo, áudios e imagens na
plataforma. Acham que beneficiariam de ter mais conteúdos diversos? Ou seja de
haverem mais alternativas a texto?
(+ 1.1 WCAG) E é comum existirem alternativas para esses conteúdos? Ou
seja, quando existe um conteúdo em texto, tem alternativas em multimédia, ou
estas não são fornecidas? E vice-versa? Já necessitaram delas? (legendas em
imagens por exemplo ou guiões de áudio)
4.2 (+ 1.2 WCAG) Se nunca tiveram conteúdos em vídeo ou áudio
disponíveis na plataforma, mas tivesse a oportunidade de ter, acham que existiria
algumas necessidades básicas para esses tipos de conteúdos? (legendas, guião
do áudio, etc)
4.3 Acham que se distingue bem aquilo que são os blocos de informações
de outros elementos mais importantes? Ou acham que ainda poderia ser mais
evidente? Por exemplo, no caso de terem uma entrega marcada ou um teste, essa
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informação é de fácil acesso e de assimilação? Ou às vezes tem de parar para
pensar como é que são os testes na plataforma?
4.4 Sugestões de melhoria?
Questão 5 – Tolerância ao erro
5.1 (+ 3.3 WCAG) Alguma vez vos aconteceu estarem a completar uma certa
tarefa no moodle, entregar um trabalho ou submeter um teste, e terem dificuldades
no processo ou clicarem no botão errado ou pensar que submeteram o trabalho
mas na realidade ainda faltava clicar noutro botão? Tem a noção quando isto
acontece? Ou só reparam passado um tempo?
5.2 Sugestões de melhoria? Por exemplo um aviso notificação ou na
plataforma em si, de que tens algo por submeter, com ou sem rascunho
Questão 6 – Baixo esforço físico & Tamanho e espaço para
aproximação e uso
6.1 Se já tiveram a experiência de utilizar o moodle no telemóvel, ou se
costumam utilizar o moodle no telemóvel, acham que a sua apresentação em
mobile é adequado? É fácil e intuitivo de chegar aos sítios pretendidos? Ou até
preferiam utilizar sempre no telemóvel, mas não é nada fácil e por isso usam no
pc?
6.2 Sugestões de melhoria? Por exemplo uma app
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