http://acessibilidadetoolkit.com.br

Recomendações e Instruções de uso
Este “toolkit” foi produzido
com o intuito de simplificar o
entendimento e a compreensão
das diretrizes WCAG (Web
Content Accessibility
Guidelines).

Utilize-o como fonte de pesquisa, consulta rápida, comparativo entre diretrizes, ferramenta
para facilitação de workshops,
disseminação de conhecimento
e onde mais achar que a sua
utlização seja útil.

Consulte a versão digital em

http://guiawcag.com
Este material pode ser traduzido, editado e
redistribuído, desde que se mantenha a sua licença
de uso (ver “artboard” Créditos) e seja mantido os créditos
originais.

Este projeto é
uma iniciativa

O que é WCAG?
WCAG ou Web Content Accessibility Guidelines são as diretrizes que fundamentam as
recomendações básicas para se construir conteúdos na web de forma acessível a todos os
usuários independentemente de suas deficiências e/ou habilidades. Atualmente estão na versão
2.1 e foram construídas de forma que fossem independentes de qualquer tecnologia criada e que
também fossem facilmente testáveis e validadas.

Como os critérios de sucesso são organizados?
4 princípios

13

Perceptível
Operável
Compreensível
Robusto

Alternativas em texto
Multimídia baseada em tempo
Adaptável
Discernível
Acessível por teclado
Tempo suficiente
Ataques epiléticos
Navegável
Modalidade de entrada
Legível
Previsível
Assistência a entrada
Compatível

recomendações

78 critérios de sucesso
Este conjunto de cartas... ;)

E esse tal de A, AA e AAA?
Estes níveis indicam o nível de
conformidade de cada critério
de sucesso e está diretamente
relacionado com a complexidade
de aplicação e benefício aplicado.

Como consultar os cards?
Princípio de
acessibilidade
Código do
critério de sucesso

A

Perceptível
1.1.1

Alternativas em texto

Nível de
conformidade
Recomendação

Conteúdo não
textual

(ou diretriz)

Todo conteúdo* “não textual” deve oferecer
uma alternativa em texto para identificação
do conteúdo, a menos que a imagem seja
decorativa ou se encaixe em algumas
exceções (ver diretriz completa).

Descrição resumida
da diretriz

Critério de Sucesso

Link para consultar a
diretriz completa

Para evitar qualquer erro de interpretação
sempre será recomendado a leitura da
diretriz completa

diretriz completa
http://bit.ly/acessibilidade-wcag2-diretriz1-1-1

Os cards são identificados por cores e padrões,
sendo que cada um deles representam
um dos princípios de acessibilidade

Glossário e Ajuda
Audiodescrição

Literalmente é a descrição audível de todos os elementos e personagens na tela, caso as mesmas já não estejam presentes na fala
das personagens, é inserido uma nova faixa de áudio descrevendo todo o conteúdo existente na tela.

Código Semântico

A linguagem HTML originalmente foi criada de forma que fosse facilmente identificada (por máquinas e humanos). Escrever um
código semântico nada mais é do que dar significado aos elementos de um determinado conteúdo facilitando assim o
entendimento do código, inclusive por tecnologias assistivas.

Tecnologia Assistiva (TA)

Qualquer tipo de recurso capaz de ampliar ou melhorar as habilidades funcionais de pessoas com dificuldades e/ou deficiências e
consequentemente promover sua inclusão e facilitar o acesso a informação.

Transcrição descritiva do conteúdo

Representa uma alternativa em texto que contém todo o conteúdo de um vídeo, incluindo tanto as informações contidas na faixa
de áudio (se esta existir), quanto informações visuais transmitidas durante o vídeo. Assim, além das informações contidas nas
falas, é preciso informar todo o conteúdo visual relevante para a compreensão do vídeo, como expressões corporais, risadas,
informações em texto, mudança de ambiente, entre outros.
fonte: Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico - eMAG

Tem dúvidas sobre este material ou sobre as diretrizes?
Utilize a WIKI do projeto em:

https://github.com/acessibilidade/toolkit

Créditos
Este material foi produzido por Marcelo Sales, um designer que atua com UX, mas tem a acessibilidade
como principal causa e disseminação de conhecimento.
A produção deste material teve o intuito de simplificar o entendimento das diretrizes WCAG (Web Content
Accessibility Guidelines) e para ser utilizado como ferramenta facilitadora de atividades em workshops
sobre acessibilidade, porém você poderá utilizá-lo como achar melhor.
Sinta-se livre para utilizar, traduzir, editar, customizar e redistribuir.
“Feel free to use, translate, edit, customize and redistribute.”

Importante:
Títulos e descrições de diretrizes WCAG existentes neste material, sofreram edições e traduções livres para se adequar mais
facilmente a compreensão de termos e jargões utilizados na língua portuguesa (Brasil).
Ao se traduzir o material, é importante se atentar ao mesmo fato.

Todo conteúdo adaptado neste material foi criado originalmente pelo W3C.
Fonte utilizada:

Tiresias Infofont

A fonte utilizada neste material foi especialmente encomendada para o RNIB (Royal National Institute of Blind People) por John
Gill, trata-se de uma tipografia de fácil leitura em grandes e pequenos tamanhos, com traços bem definidos e letras bem
desenhadas. Distribuída de forma gratuita para uso pessoal e comercial sob uma licença GNU GPL (General Public License) pode
ser facilmente encontrada para edição deste material.

Faça “fork” do projeto em:

https://github.com/acessibilidade/toolkit

Este projeto é
uma iniciativa
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