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Resumo do projeto de pesquisa
Contexto: 
A acessibilidade digital refere-se à capacidade de um software de prover recursos e eliminar barreiras para que ele seja
acessııvel por qualquer usuário, independentemente de suas condições fıısicas, mentais ou intelectuais.
A acessibilidade digital tem sido explorada de forma mais popular no contexto de desenvolvimento de aplicações web, 
mas a intensificação do uso de dispositivos móveis em todo o mundo fez com que atenção especial fosse dada a esta 
plataforma no que se refere ao desenvolvimento de aplicações móveis acessııveis. O desenvolvimento de aplicações 
móveis envolve a implementação de requisitos ou recomendações de acessibilidade, e uma avaliação para descobrir 
problemas que possam impor barreiras ao pleno uso da aplicação por parte de usuários com alguma deficiência. O alto 
custo da avaliação de acessibilidade fez com que diversas abordagens e ferramentas de automação fossem desenvolvidas
para apoiar a atividade.

Problema de pesquisa: 
As abordagens e ferramentas que automatizam a avaliação da acessibilidade em aplicações móveis, entretanto, ainda 
possuem diversas limitações. Uma das principais limitações é a de que apenas uma pequena porcentagem das 
recomendações de acessibilidade são avaliadas automaticamente. Uma pesquisa recente mostrou que a conjunção das 
propriedades avaliadas por todas as ferramentas estudadas cobrem cerca de 12% das recomendações do padrão da BBC 
(BBC, 2018), modelo de referência usado pela pesquisa. Isoladamente, a maioria das ferramentas cobrem menos de 8% 
das propriedades, fato que limita a eficácia da aplicação de abordagens automatizadas em um processo de 
desenvolvimento. Uma das razões da baixa cobertura de recomendações de acessibilidade é a dificuldade em definir 
critérios de aceitação objetivos que possam ser avaliados automaticamente. Neste cenário, a questão de pesquisa que 
surge é: Quais recomendações de acessibilidade possuem critérios de aceitação objetivos e que possam ser avaliados 
automaticamente?

Objetivo de pesquisa: 
O objetivo geral deste projeto de pesquisa é definir quais recomendações de acessibilidade podem ser avaliadas 
automaticamente e definir critérios objetivos de aceitação que possam ser validados por testes gerados automaticamente. 
Em especial, serão analisadas as recomendações das seções Design, Formulários, Links, Notificações e Textos 
equivalentes de acordo com o padrão definido pela BBC.

Caracterização da solução em desenvolvimento: 
Às recomendações serão atribuııdos rótulos de acordo com o nııvel de avaliação automática determinado pelos critérios: 
totalmente automatizável, quando é possııvel definir automaticamente e de forma autônoma se a recomendação foi ou 
não seguida; parcialmente automatizável, quando é possııvel indicar potenciais problemas de acessibilidade, mas uma 
decisão humana é necessária; e não automatizável, quando a avaliação é totalmente subjetiva. Para todas as propriedades
rotuladas, uma descrição será fornecida explicando os motivos pelos quais ela recebeu aquele rótulo e o montante das 
diretrizes caracterizadas estará em um guia para desenvolvedores mostrando a melhor maneira de avaliar sua aplicação 
em tempo de desenvolvimento.

Fundamentos:  
Este trabalho não está baseado em fundamentos ou teorias específicas embora existam as diretrizes de acessibilidade 
definidas pela W3C e pela BBC que utilizamos para a pesquisa desse trabalho elas não nos dizem como devemos fazê-
lo. 

Trabalhos relacionados:

 VELLEMAN, E. et al. D-WAB4 Unified Web Evaluation Methodology. [S.l.]: Web Accessibility Benchmarking Cluster. Retrieved 14th 
February, 2010.

 VIGO, M. et al. Evaluating web accessibility for specific mobile devices. In: ACM. Proceedings of the 2008 international cross-disciplinary 
conference on Web accessibility (W4A). [S.l.], 2008. p. 65–72.

 VIGO, M.; BROWN, J.; CONWAY, V. Benchmarking web accessibility evaluation tools: Measuring the harm of sole reliance on automated 
tests. In: Proceedings of the 10th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility. New York, NY, USA: ACM, 2013. (W4A 
’13), p. 1:1–1:10. ISBN 978-1-4503-1844-0. Disponııvel em: hhttp://doi.acm.org/10.1145/2461121.2461124i.

Validação:
A validação do trabalho será feita através da implementação das diretrizes de acessibilidade ainda não implementadas e 
que definimos como automaizáveis no guia proposto. Além disso, os rótulos e os guias de automatização serão avaliados
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por especialistas na área.

Limitações, riscos e ameaças:
Não será possível avaliar a totalidade das diretrizes de acessibilidade definidas pela BBC, dessa forma escolhemos as 
diretrizes mais associadas a problemas de pessoas com baixa visão por ser a deficiência que mais afeta a população 
brasileira (cerca de 19% segundo o IBGE). Também não será possível implementar a totalidade das diretrizes de 
acessibilidade definidas como parcialmente automatizáveis.

Contribuição científica:
A principal contribuição desse trabalho será um guia para desenvolvimento e evolução de ferramentas de avaliação 
automática de dispositivos móveis contendo uma descrição sobre como avaliar automaticamente as propriedades de 
acessibilidade digital caso seja possııvel a avaliação automática. A definição das recomendações possíveis de serem 
avaliadas automaticamente pode ser utilizada como uma medida de cobertura das ferramentas de automação e assim 
avaliar sua adequação para cada cenário de utilização. 

Contribuição tecnológica (se pertinente):
Contribuição à ferramenta de desenvolvimento MATE com os testes de diretrizes de acessibilidade implementadas. 
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* Definição de tipos de revisões de literatura estabelecida por Paré, G., Trudel M-C., Jaana M., Kitsiou, S. Synthesizing Information 
systems knowledge: A typology of literature reviews. In: Information & Management 52, p. 183-199, 2015. DOI: 
10.1016/j.im.2014.08.008

Próximas atividades: 
Refinamento do Guia de Teste automatizado de diretrizes de acessibilidade para dispositivos móveis;
Implementação dos testes automáticos;
Avaliação com especialistas;
Escrita da dissertação;
Divulgação dos Resultados;
Defesa da Dissertação.


