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Resumo
De acordo com questionário realizado pelo WebAIM, 65% dos usuários
entrevistados que utilizavam leitores de tela e que possuíam deficiência visual
informaram que utilizavam dispositivos móveis para interagir com informações
diárias, demonstrando a importância de desenvolver aplicativos para esse público.
Apesar do crescente número de estudos na área de acessibilidade móvel, se
comparado com o de estudos relacionados a websites, ainda existem poucas
técnicas e diretrizes bem estabelecidas e consolidadas. Consequentemente, as
ferramentas criadas com o intuito de auxiliar desenvolvedores a inserirem
acessibilidade em seus aplicativos são poucas e baseiam-se, principalmente, nas
recomendações e guias das empresas responsáveis pelos sistemas operacionais,
como os fornecidos pela Google e pela Apple. Este trabalho tem como objetivo
desenvolver uma ferramenta de análise estática de código para verificar
acessibilidade em aplicativos Android. Para tanto, propõe-se uma lista de
recomendações, baseadas em estudo da literatura e no guia Web Content
Accessibility Guideline 2.1, para compor regras de verificação de código durante o
desenvolvimento do aplicativo. Com base nessas regras, o trabalho propõe o
desenvolvimento da ferramenta que analisa o código e informa ao desenvolvedor as
potenciais violações de acessibilidade presentes no aplicativo.
Palavras-chaves: acessibilidade, deficiência visual, dispositivos móveis, Android,
ferramenta de análise estática de código.

Abstract
Static code analysis tool for visual impairment accessibility in native Android
applications
According to the quiz conducted by WebAIM, 65% of the interviewed users
who are visually impaired and used screen readers, reported that they use mobile
devices to interact with daily information, showing the importance of developing
applications to this group. Despite the increasing numbes of researches about mobile
accessibility, when compared researches related to websites, there are still only few
techniques and well-known guidelines. In consequence, the tools created to help
developers to insert accessibility in their applications are also rare and are based,
mainly, on guides and recommendations of companies responsible for Operational
Systems, as Google and Apple. This research aims to develop a static code analysis
tool to verify accessibility on Android applications. Therefore, a list of accessibility
guidelines is composed from literature studies and on W3C Web Content
Accessibility Guideline 2.1. These guidelines gave rise to code verifications rules
during the application development. The final tool analyses the code based on these
rules and informs the developer the potential accessibility violations.
Keywords: accessibility, visual impairment, mobile devices, Android, code static
analysis tool.
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1 INTRODUÇÃO
Os dispositivos móveis, ou smartphones, dispõem de um grande conjunto de
aplicações e funcionalidades convertendo-se em uma poderosa ferramenta de
comunicação final. A incapacidade de operar esses dispositivos exclui pessoas de
oportunidades em diferentes domínios, tais como: trabalho, entretenimento, saúde,
compras e transportes. Logo, é de extrema importância que todos possam utilizar
estes serviços, incluindo pessoas com deficiência (BAPTISTA et al., 2016).
De acordo com dados do World Health Organization (WHO)1, de agosto de
2014, existem 285 milhões de pessoas com deficiência visual no mundo, sendo que
246 milhões possuem baixa visão e 39 milhões são cegos. No questionário realizado
pelo WebAIM2, 65% dos 1527 usuários que utilizavam software de leitor de tela e
que possuíam deficiência visual responderam que utilizam dispositivos móveis para
interagir com informações diárias, o que mostra a importância de desenvolver
aplicativos para esse público.
Smartphones possuem recursos de leitores de telas embutidos em seus
sistemas operacionais (SO), como o VoiceOver, para iOS, e o TalkBack, para
Android, bem como configurações para aumentar fontes e realizar comados de voz.
Entretanto, é de responsabilidade dos desenvolvedores tornar seus aplicativos
acessíveis para serem aproveitados pelos recursos presentes no SO.
Para instruir o desenvolvedor a inserir e verificar questões de acessibilidade
em seus aplicativos, existem diversos guias e recomendações, como Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG), criado pela World Web Consortium (W3C), os
guias dos fornecedores de smartphones como Apple (2018) e Google (2018) e
estudos como o de Siebra et al. (2017).
Apesar da existência dessas diretivas de acessibilidade e o crescimento nos
estudos sobre acessibilidade em dispositivos móveis, ainda assim existem
aplicativos que não estão totalmente acessíveis para pessoas com deficiência visual.
Serra et al. (2015) e Balaji e Kuppusamy (2016) analisaram aplicativos criados pelos
governos do Brasil e Índia e encontraram problemas de acessibilidade.
1
2

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/
https://webaim.org/projects/screenreadersurvey7/
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Existe uma lacuna entre diretivas de acessibilidade e seu real uso no
desenvolvimento de aplicativos. Embora acessibilidade seja importante em produtos
de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), diversas empresas não estão
cientes ou não inserem recursos acessíveis em seus processos de desenvolvimento
(BAPTISTA et. al., 2016; CREMERS; NEERINCX; JONG, 2013). Uma razão é que
os guias são extensos, complexos e em muitos casos difíceis de usar
apropriadamente (JORDAN; VANDERHEIDEN, 2013).
Ferramentas que auxiliam desenvolvedores na inserção de regras ou na
criação de componentes durante o desenvolvimento de seus aplicativos podem
ajudar a preencher essa lacuna e promover um ambiente móvel mais inclusivo para
pessoas com deficiência visual.
Existem várias maneiras de criar aplicativos para smartphones, por exemplo,
o uso de linguagem de programação nativa, como Java, Kotlin, Objective-C e Swift;
ou o uso de abordagens híbridas entre linguagens nativas e da web, como Ionic 3 e
PhoneGap4; ou apenas o uso de linguagens da web, como HTML5 e Javascript.
Enquanto as interfaces web estão melhorando em riqueza, os aplicativos nativos
podem

explorar

completamente

os

recursos

disponíveis

no

dispositivo

(acelerômetro, bússola, sensores e processamento gráfico alto) e podem ter melhor
desempenho em alguns contextos, quando comparados a aplicativos da Web
(BOSNIC, PAPP e NOVAK, 2017; CARVALHO; FRERE, 2017).

1.1 Objetivo
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta para automatizar o
processo de verificação de acessibilidade para pessoas com deficiência visual em
código de aplicativos Android nativo.
Como objetivos secundários, destacam-se:

3
4

https://ionicframework.com/
https://phonegap.com
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•

Realizar uma revisão sistemática da literatura para obter o estado da
arte das pesquisas sobre ferramentas voltadas aos desenvolvedores
de aplicações nativas acessíveis;

•

Realizar uma busca sistemática por ferramentas de mercado para
obter o estado da arte das ferramentas comerciais voltadas aos
desenvolvedores de aplicações nativas acessíveis;

•

Compreender as ferramentas open source de análise estática de
código para desenvolvimento de aplicações nativas;

•

Obter um conjunto de regras para um analisador estático de código a
partir de diretrizes de acessibilidade;

•

Desenvolver e testar as regras implementadas na ferramenta
escolhida.

1.2 Metodologia
Para cumprir os objetivos enunciados, este trabalho é realizado de acordo
com as tarefas descritas nos próximos itens:
A) Levantamento do estado da arte das ferramentas.
Para essa fase, realiza-se uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) e
uma pesquisa exploratória em bases comerciais com o objetivo de levantar o estado
da arte das ferramentas existentes que auxiliam o desenvolvedor de aplicativos
móveis a inserir e verificar acessibilidade para deficiência visual. Esta fase também
tem como objetivo discutir os achados, para nortear a concepção da ferramenta
deste trabalho.
B) Desenvolvimento da lista de recomendações.
Esta fase realiza uma análise das diretrizes, como por exemplo, as do guia
WCAG 2.1 e BBC (2017) e das recomendações dos estudos de Siebra et al. (2017),
Gomes (2018) e Martins (2016), para extrair somente aquelas que são pertinentes à
deficiência visual e que possam ser utilizadas no ambiente de dispositivos móveis.
C) Desenvolvimento da ferramenta.
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Após a configuração do ambiente de desenvolvimento, e utilizando da lista de
recomendações desenvolvida anteriormente, esta fase tem como intuito desenvolver
a ferramenta de análise estática de código.
A ferramenta Lint é composta por regras para analisar estaticamente o código
do aplicativo e instruir o desenvolvedor sobre a violação de tais regras por meio de
mensagens na área Inspect Result da IDE Android Studio. Assim, cada
recomendação da lista desenvolvida anteriormente é inserida como uma regra da
ferramenta desenvolvida.
Esta

fase

recomendações

também
da

lista

tem

como

inseridas

objetivo

como

analisar

regras

da

as

limitações

ferramenta.

das

Algumas

recomendações da lista podem necessitar de uma avaliação humana para poderem
ser utilizadas, o que limita ou até mesmo inviabiliza sua inserção como uma regra ao
momento de verificar estaticamente o código de um projeto Android.
D) Teste da ferramenta.
Com a ferramenta de análise estática desenvolvida, esta fase tem como
objetivo utilizar a ferramenta para analisar o código de três aplicativos open sources,
comparar as violações encontradas pela ferramenta com o resultado da inspeção
realizada nos aplicativos por mais duas ferramentas previamente selecionadas e
dissertar sobre os achados e limitações.

1.3 Organização do trabalho
Além do capitulo introdutório, este trabalho está dividido nos capítulos descrito
a seguir.
O capítulo 2, Acessibilidade em aplicativos móveis nativos, visa contextualizar
o tema acessibilidade e sua abrangência às plataformas móveis, assim como os
recursos acessíveis disponíveis aos usuários de dispositivos móveis e a
necessidade de manter os aplicativos acessíveis às pessoas com deficiência visual
por parte dos desenvolvedores.
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O capítulo 3, Ferramentas para desenvolvimento móvel nativo acessível,
apresenta o estado da arte das ferramentas existentes que auxiliam o desenvolvedor
a inserir e verificar acessibilidade para deficiência visual em aplicativos móveis
nativos.
O capítulo 4, AcessibiLint – Proposta da ferramenta, tem como objetivo
apresentar a proposta de criação da ferramenta, assim como apresentar os guias
selecionados.
O capítulo 5, Construção da ferramenta AcessibiLint, apresenta a construção
da lista com as recomendações pertinentes à deficiência visual colhida dos guias e
estudos selecionados, assim como sua implementação na ferramenta.
O capítulo 6, Testes da ferramenta, apresenta o processo de coleta dos
aplicativos e ferramentas a serem utilizadas para o teste da ferramenta deste
trabalho.
O capítulo 7, Conclusão, apresenta as conclusões obtidas nesse trabalho,
juntamente com sugestões para trabalhos futuros.
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2 ACESSIBILIDADE EM APLICATIVOS MÓVEIS
Este capítulo visa apresentar o referencial teórico da pesquisa na área de
acessibilidade para dispositivos móveis. Para isso, as seções seguintes apresentam
uma visão geral sobre o tema da acessibilidade e dos direitos das pessoas com
deficiência; o conceito de acessibilidade digital e sua aplicação no ambiente móvel.
Por fim, esse capítulo apresenta os recursos de acessibilidade presentes nos
dispositivos móveis e discute a necessidade de manter os aplicativos acessíveis
para que usuários com deficiência (principalmente aqueles com deficiência visual)
usufruam desses recursos quando interagirem com o dispositivo.

2.1 Acessibilidade – Definição
Segundo a Lei Brasileira de Inclusão:
“Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários,
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de
outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou
privado, tanto na zona urbana como rural, por pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida” (BRASIL, 2015).

Ainda segundo a Lei Brasileira de Inclusão, considera-se pessoa com
deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com demais pessoas.
A União Europeia sediou em 2006 a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência (CDPD) visando esclarecer e reafirmar a aplicação de
todas as categorias dos Direitos Humanos para pessoas com deficiência e identificar
áreas onde adaptações precisavam ser realizadas, onde esses direitos foram
violados e onde deviam ser reforçados (UE, 2006).
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Em 2009, o governo Brasileiro promulgou a CDPD como emenda
constitucional5. Mais tarde, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com
Deficiência6 regulamentou os objetivos de assegurar e promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com
deficiência, visando sua inclusão social e cidadania em áreas como moradia, saúde,
educação, informação e tecnologia.

2.2 Acessibilidade em Tecnologia de Informação e Comunicação
De acordo com a Parte 171 da normal internacional ISO 9241 de usabilidade,
a acessibilidade de sistemas interativos pode ser definida como a “usabilidade de
um produto, serviço, ambiente ou facilidade por pessoas com a mais ampla gama de
capacidades” (ISO, 2008). A ISO 9241 – Parte 171 ainda reconhece que alguns
usuários de software necessitarão de tecnologias de apoio para utilizar algum
sistema, como um leitor de telas para pessoas cegas ou recursos de adaptação para
pessoas com baixa visão (CARVALHO; FREIRE, 2017).
“A acessibilidade no espaço digital consiste em tornar disponível ao
usuário, de forma autônoma, toda a informação que lhe for
franqueável (informação para a qual o usuário tenha código de
acesso ou, então, esteja liberada para todos os usuários),
independentemente de suas características corporais, sem prejuízos
quanto ao conteúdo da informação. Essa acessibilidade é obtida
combinando-se a apresentação da informação de formas múltiplas,
seja através de uma simples redundância, seja através de um
sistema automático de transcrição de mídias, com o uso de ajudas
técnicas (sistemas de leitura de tela, sistemas de reconhecimento da
fala, simuladores de teclado etc.) que maximizam as habilidades dos
usuários que possuem limitações associadas a deficiências. Como o
espaço digital se estende por os espectros das comunicações, via
televisão digital, computadores e redes telemáticas, é este espaço no
qual o direito a tecnologia das informação e comunicação , deve ser
reivindicado e desenvolvido” (TORRES et al., 2003, p. 85).
5
6

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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O direito de acessar produtos de TICs por pessoas com deficiência é
amparado pelos Capítulos dois, três e quatro da Lei Brasileira de Inclusão de
Pessoas com Deficiência de 2015, que enfatizam a importância do uso das TICs nas
mais diversas áreas de interesse da pessoa com deficiência, como citado no
capítulo quatro:
“Parágrafo único. Serão estimulados, em especial o emprego de
tecnologias da informação e comunicação como instrumento de
superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à
informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com
deficiência” (BRASIL, 2015).

Nesses capítulos, apesar dos artigos presentes comumente associarem a
acessibilidade a websites, é possível encontrar artigos que abranjam dispositivos
móveis, demonstrando a importância legal sobre acessibilidade para esse tipo de
dispositivo.
O Artigo 66 do Capítulo 2 menciona a importância de acessibilidade para
dispositivos móveis citando:
“Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia
fixa e móvel celular com acessibilidade que, entre outras tecnologias
assistivas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação
sonoras de todas as operações e funções disponíveis” (BRASIL,
2015).

Apesar de não citar diretamente, o Capítulo 4 possibilita abranger dispositivos
móveis ao que se refere a “computação” e a “serviços de governo eletrônico”:
“A adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a
acessibilidade da pessoa com deficiência à computação e aos sítios
de internet, em especial aos serviços de governo eletrônico”
(BRASIL, 2015).

Embora os recursos de acessibilidade presentes em TICs serem projetados
para pessoas com deficiência, Kavic (2005) afirma que esses recursos podem
prover uma vantagem e benefícios competitivos para todos os usuários. Por
exemplo, fontes e cores personalizadas permitem que usuários escolham as opções
certas além de reduzir tensão ocular e a exibir informação efetivamente em qualquer
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dispositivo sob quaisquer condições de operação. Usuários que trabalham em
ambiente silencioso (como bibliotecários ou escritórios abertos, onde o som pode ser
proibido), ou em um ambiente muito ruidoso (como plantas industriais) podem não
serem capazes de usar ou ouvir sons, mas eles podem usar as pistas visuais.
Usuários que devem manter a atenção visual em suas tarefas, como motoristas,
podem se beneficiar de sistemas que interagem por meio de voz em vez de visão.

2.3 Acessibilidade em dispositivos móveis
Dispositivos móveis, ou smartphones, são aparelhos que diferem do seu
precursor, o celular tradicional, por possuir recursos que vão além de realizar
ligações e enviar mensagens de texto. Com esses dispositivos, usuários podem
desfrutar de recursos como câmera para gravar vídeos e tirar fotos, sensores de
GPS e bússola, acesso à internet e a aplicativos para os mais diversos fins, como
por exemplo, rede sociais e jogos (KARDYS et al., 2016). No Brasil, já existem 220
milhões de smartphones em uso, mais de 1 por habitante, segundo 29ª Pesquisa
Anual do uso de TI de 20187.
Smartphones, diferentes dos celulares com teclados e botões físicos,
possuem poucas teclas físicas e comumente sua interface de uso depende de
gestos e toques na tela para interagir com os aplicativos presentes no dispositivo,
tornando-se difícil o seu uso por pessoas com deficiência, principalmente aqueles
com deficiência visual (CHITI; LEPORINI, 2012; KARDYS et al., 2016; PATIL;
BHOLE; SHETE, 2016).
Tendo em vista essa situação, empresas como Google e Apple disponibilizam
soluções para pessoas com deficiência embutidas em seus sistemas operacionais
(SO) móveis Android e iOS. Ambos os SOs são os mais importantes no mercado de
smartphones e atingiram a presença em 100% dos smartphones vendidos no
primeiro quadrimestre de 2018, segundo pesquisa realizada pela empresa Gartner8.
Tanto o SO Android quanto iOS disponibilizam recursos acessíveis para
usuários com deficiência interagirem com informações nos aplicativos presentes no
7
8

https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/pesti2018gvciappt.pdf
https://www.gartner.com/newsroom/id/3876865
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dispositivo, como a possibilidade de aumentar e mudar cor de fontes de texto e
imagens, de ativar função closed caption em vídeos, de conectar teclados braile via
bluetooth e de utilizar os assistentes de voz SIRI, no caso de iOS, e Google
Assistente, no caso do Android, para realizar comandos de voz para navegar entre
os aplicativos e editar textos. Esses SOs também possuem, instalados de fábrica, os
softwares leitores de tela TalkBack, para Android, e VoiceOver, para iOS (APPLE,
2018; GOOGLE, 2018).
Entretanto, para garantir que usuários com deficiência usufruam desses
recursos enquanto interagem com os aplicativos, desenvolvedores de aplicativos
para esses SOs devem se atentar em deixá-los acessíveis durante seu
desenvolvimento.

2.3.1 Desenvolvimento para dispositivo móvel
Existem três técnicas distintas para desenvolver aplicativos para as
plataformas Android e IOS, sendo eles: desenvolvimento nativo, desenvolvimento
web e desenvolvimento híbrido. Segundo Carvalho e Freire (2017), não existe uma
única técnica e melhor solução para o desenvolvimento móvel, cada um deles tem
seus pontos fortes e fracos. A escolha de um em relação a outro depende da
necessidade única de cada organização. Entretanto, cada forma de implementação
traz implicações importantes para as decisões de design, particularmente para a
acessibilidade.
O desenvolvimento de aplicativo nativo se faz por meio do uso de linguagem
de programação específica para cada plataforma. Segundo Schuermans et al.
(2018), as linguagens para plataformas móveis para desenvolvimento nativo mais
utilizadas atualmente são: Java e Kotlin para Android e Swift e Objective-C para iOS.
Com essa técnica, é possível explorar ao máximo os recursos disponíveis no
dispositivo, como sensores, acelerômetro, bússola, recursos de chamadas e
interfaces, processamento gráfico e outros, permitindo a construção de aplicativos
com muitos recursos, além de utilizar notificações do sistema e serem executados
offline. Porém, o código utilizado em uma plataforma não pode ser reaproveitado em
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outra, sendo necessário reescrever todo o código para alcançar portabilidade
(CARVALHO; FREIRE, 2017).
Aplicativos desenvolvidos utilizando a técnica de desenvolvimento web são
páginas na Internet acessadas, como qualquer outra, através de um navegador que
esteja previamente instalado nos dispositivos móveis. Esses websites são
desenvolvidos
Cascading

utilizando

Style

Sheets

tecnologias
(CSS)

e

amplamente
JavaScript,

difundidas
tornando

o

como

HTML,

processo

de

desenvolvimento mais ágil por não necessitar de códigos diferentes para cada
plataforma. Por outro lado, os web apps possuem um acesso limitado aos recursos
de hardware e dados dos dispositivo, sendo dependentes de conexão à Internet
para acesso ao conteúdo (CARVALHO; FREIRE, 2017).
Visando as limitações do desenvolvimento de web apps, como a necessidade
de estar sempre conectado à internet e o aplicativo ser executado no browser do
smartphone, a abordagem PWA (Progressive Web Apps) visa utilizar as ferramentas
web para criar web sites que possuam a mesma experiência de uso de um
aplicativo, como por exemplo a possibilidade de receber notificações, e que possam
ser acessados fora do browser como um ícone de aplicativo no smartphone (BIØRNHANSEN; MAJCHRZAK; GRØNLI, 207).
O desenvolvimento híbrido visa combinar o desenvolvimento nativo e web
para a criação de aplicações. Para isso, diferentes frameworks e ferramentas
auxiliam o desenvolvedor, como Appcelerator Titanium9, Adobe PhoneGap10, Apache
Cordova11 e Ionic12. Essas ferramentas permitem que no desenvolvimento sejam
utilizadas tecnologias para desenvolvimento web, como HTML e Javascript, e ao
final do processo o aplicativo seja instalado no dispositivo da mesma forma que um
aplicativo nativo, favorecendo a possibilidade de interoperabilidade para diferentes
plataformas. Apesar de essa técnica gerar um aplicativo que possa ser instalado
como um aplicativo nativo e ter a possibilidade de utilizar o mesmo código para
diferentes plataformas, segundo conclusão do estudo de Bosnic, Papp e Novak
(2017), ainda assim o desenvolvimento híbrido apresenta um desempenho mais
9

https://www.appcelerator.com/
https://build.phonegap.com/
11
https://cordova.apache.org/
12
https://ionicframework.com/
10
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baixo que o desenvolvimento nativo. Os mesmos concluíram também que os tipos
de aplicações que foram desenvolvidas com técnicas híbridas são mais indicados
para aplicativos com um nível de complexidade baixa, demonstrando relevância
ainda do desenvolvimento nativo para a criação de aplicativos móveis.
Com relação à acessibilidade e às técnicas de desenvolvimento de aplicativos
móveis, o estudo de Carvalho e Freire (2017) analisou os componentes de interface
que podem ser utilizados nas três técnicas mencionadas durante o desenvolvimento
de aplicativos para Android. Os autores constataram que a utilização da técnica de
desenvolvimento híbrido se mostrou mais acessível de acordo com as diretrizes do
guia WCAG 2.0, se comparado com a técnica nativa que apresentou limitações em
alguns componentes de interface como os de tabelas, listas e multimídia. Entretanto,
os próprios autores reforçam que o uso da técnica híbrida deve ser evitado caso
deseja-se desenvolver aplicações mais complexas, demonstrando oportunidade
para mais estudos para acessibilidade utilizando a técnica de desenvolvimento
móvel nativa.

2.3.2 Desenvolvimento móvel para acessibilidade
Como mencionado anteriormente, para que o usuário com deficiência usufrua
dos recursos dispostos pelos SOs móveis, os desenvolvedores devem se preocupar
em fazer seus aplicativos acessíveis durante o seu desenvolvimento. Para isso,
conjuntos de diretrizes e guias são propostos com o intuito de auxiliar
desenvolvedores a verificar e inserir acessibilidade para uma ou conjunto de
deficiências em seus aplicativos.
A Word Web Consortium (W3C) criou o guia Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG) com objetivo de reunir recomendações, encaminhadas por
organizações e pessoas do mundo todo para construir um padrão de acessibilidade
para o conteúdo Web que possa ser usado por pessoas, organizações e pelos
governos, em nível internacional (WCAG, 2008). Apesar de ser voltada a web,
segundo WCAG (2008), o guia não é específico para uma tecnologia, podendo ser
utilizado para dispositivos móveis, segundo W3C (2015).
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O guia WCAG está em sua versão 2.1. Essa versão foi concebida com o
objetivo de melhorar as recomendações propostas em sua versão precursora, 2.0,
em três principais áreas: usuários com deficiência cognitiva e de aprendizado,
usuários com baixa visão e usuários com deficiências utilizando dispositivos móveis.
O WCAG 2.1 foi criado compatível com sua versão anterior, 2.0, significando que
tecnologias que estão em conformidade com o WCAG 2.1 também estão em
conformidade com o WCAG 2.0. Quem estiver em conformidade com WCAG 2.0
poderá atualizar seu conteúdo para o WCAG 2.1 sem perder a conformidade com a
versão 2.0 (W3C, 2018).
Especificamente para dispositivos móveis, as empresas Google e Apple
proveem recomendações de acessibilidade para suas plataformas móveis, Android
(2018) e iOS (2018). Também voltados a dispositivos móveis, a British Broadcasting
Corporation (BBC) definiu um conjunto de diretrizes para serem utilizados no
desenvolvimento de aplicativos móveis, estando disponível de maneira pública para
uso comercial e não comercial sob a licença Open Government License (BBC,
2017).
Segundo Serra et al. (2015), se comparado com estudos a respeito de
acessibilidade para websites, existem comparativamente menos estudos, técnicas e
guias bem estabelecidos para auxiliar a verificar acessibilidade em aplicações
móveis, apesar do crescimento significativo de estudos nos últimos anos. Na
literatura é possível encontrar estudos, como os de Park, Goh e So (2014), Serra et
al. (2015) e Buzzi et al. (2015), que abordam questões de acessibilidade e procuram
contribuir com recomendações especificas para o desenvolvimento de aplicativos
móveis acessíveis.
Park, Goh e So (2014) realizaram entrevistas com usuários cegos que
utilizavam o leitor de tela VoiceOver e analisaram aplicativos mais famosos da
Coréia do Sul para desenvolver nove padrões que desenvolvedores devem seguir
quando forem criar seus aplicativos. Semelhante ao trabalho anterior, Buzzi et al.
(2015) também realizaram entrevistas com usuários cegos que utilizavam os leitores
de tela TalkBack e VoiceOver para compreender suas preferências de gestos ao
interagir com esses softwares, propondo ao final de seu trabalho recomendações de
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gestos a serem implementados em aplicativos que melhoram a experiência de uso
com esses leitores de tela.
Com relação a recomendações por meio de análise de acessibilidade em
aplicativos, os trabalhos de Serra et. al. (2015), Balaji e Kuppusamy (2016) e Kim et.
al. (2016) auditaram os aplicativos móveis criados pelos governos do Brasil, Índia e
os aplicativos de saúde mais baixados da Coreia do Sul e montaram guias de
acessibilidade com os problemas que encontraram.
Por fim, Siebra et. al. (2017) realizaram entrevistas com pessoas com
deficiência visual e levantaram as principais recomendações encontradas na
literatura, utilizando a técnica de revisão sistemática, para compor o guia SIDI (2017)
voltado ao desenvolvimento de aplicativos acessíveis para pessoas com deficiência
visual em plataforma Android.

2.4 Considerações Finais
Acessibilidade em TICs torna possível que pessoas com deficiência acessem
informações e usufruam de recursos tecnológicos da mesma forma que uma pessoa
sem deficiência o faria. O acesso à informação acessível é regido pela Lei da
Inclusão de 2015, que promove direitos das pessoas com deficiência em diversas
outras áreas também como educação, saúde e transporte.
Uma das formas de promover fácil acesso à informação é por meio de
smartphones. Esses dispositivos móveis deixaram de apenas realizar ligações, como
seus precursores celulares, e passaram a carregar um conjunto de recursos como
câmeras, GPSs e aplicativos para as mais diversas tarefas. Por comumente não
possuírem teclas físicas, para interagir com um smartphone se faz realizando gestos
e toques na tela, o que dificulta o uso desses dispositivos por pessoas com
deficiência, principalmente aqueles com deficiência visual.
Tendo em vista esse problema, as principais plataformas para smartphone,
Android e iOS, dispõe de recursos acessíveis de fábrica para usuários com
deficiência, como os leitores de tela TalkBack, para Android, e VoiceOver, para iOS.
No entanto, para que usuários com deficiência possuam uma experiência de uso
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agradável utilizando esses recursos, desenvolvedores de aplicativos móveis devem
se atentar a deixar seus aplicativos acessíveis. Para isso, é possível encontrar guias
que instruem desenvolvedores a inserirem e validarem a acessibilidade durante o
desenvolvimento do aplicativo móvel, como o guia WCAG, os guias de
desenvolvimento acessível fornecidos pela Apple e Google e o estudo de Siebra et.
al. (2017).
Porém, apesar do crescente número de estudos e de guias voltados para
acessibilidade em dispositivos móveis, ainda existe uma lacuna entre as
recomendações de acessibilidade e o real uso em desenvolvimento de aplicativos
móveis. Empresas e desenvolvedores não estão cientes da importância da inserção
de acessibilidade em produtos de TICs ou não implementam recursos acessíveis em
seus processos de desenvolvimento (BAPTISTA et. al., 2016; CREMERS,
NEERINCX e JONG, 2013). Uma razão é que os guias são extensos, complexos e
em muitos casos difíceis de usar apropriadamente (JORDAN e VANDERHEIDEN,
2013).
Mecanismos automáticos que auxiliam desenvolvedores na inserção de
regras ou na criação de componentes durante o desenvolvimento de seus
aplicativos podem ajudar a preencher essa lacuna e promover um ambiente móvel
mais inclusivo para pessoas com deficiência.
Para criação de aplicativos móveis para as plataformas Android e iOS, o
desenvolvedor pode utilizar de até três técnicas distintas: por meio de
desenvolvimento web, desenvolvimento nativo e por desenvolvimento hibrido. Cada
técnica tem suas vantagens e desvantagens, com destaque para a técnica nativa
que possibilita utilizar todos os recursos presentes no dispositivo e criar aplicações
com maior desempenho, se comparado com as outras técnicas, e sendo a melhor
opção para desenvolvimento de aplicativos mais complexos, segundo Bosnic, Papp
e Novak (2017) e Carvalho e Freire (2017).
Com relação a acessibilidade, o estudo de Carvalho e Freire (2017) concluiu
que a técnica híbrida se apresentou mais acessível segundo as diretrizes do guia
WCAG 2.0 se comparado a técnica nativa, que apresentou limitações de
acessibilidade em alguns componentes de interface como os de lista, tabelas e
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multimídia, demonstrando a necessidade de mais estudos para acessibilidade
utilizando a técnica nativa.
Tendo em vista as questões levantadas, o próximo capítulo visa levantar o
estado da arte das ferramentas que apoiam desenvolvedores a criarem aplicativos
móveis de forma nativa para usuários com deficiência visual. O termo ferramenta foi
adotado para referir a qualquer artefato que pode ser executado no processo de
desenvolvimento.
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3 FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO MÓVEL NATIVO
ACESSÍVEL

Novas

tecnologias

estão

sendo

desenvolvidas

visando

aumentar

a

acessibilidade em aplicativos móveis. Com isso, novas pesquisas são realizadas
com o intuito de expandir as tecnologias que possam auxiliar pessoas com
deficiência visual a terem uma melhor experiência quando utilizam dispositivos
móveis.
Este capítulo apresenta o estado da arte das ferramentas que auxiliam
desenvolvedores de aplicativos móveis a inserirem acessibilidade para pessoas com
deficiência visual. Para isso, este capítulo é divido em duas seções. A primeira
apresenta uma Revisão Sistemática da Literatura com o intuito de levantar os
principais estudos acadêmicos que discutem o uso ou criação de ferramentas
voltada a desenvolvedores, e a segunda apresenta uma pesquisa exploratória em
sites de repositórios de códigos e de venda e recomendações de softwares para
apresentar ferramentas encontradas em âmbito profissional. Ao fim deste capítulo é
apresentado uma discussão e conclusão das ferramentas encontradas, assim como
as oportunidades de estudos encontradas.

3.1 Revisão Sistemática
A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) tem como objetivo identificar,
selecionar, avaliar, interpretar e sumarizar estudos disponíveis considerados
relevantes para um tópico de pesquisa ou fenômeno de interesse (KITCHENHAM,
2004; KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).
Esta seção apresenta e aplica o método de RSL no contexto de ferramentas
de apoio a inserção de acessibilidade para pessoas com deficiência visual durante
desenvolvimento de aplicativos móveis. Como resultado, são discutidos os estudos
encontrados e respondidas as questões de pesquisas estipuladas.
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3.1.1 Método de Revisão Sistemática
Segundo Kitchenham (2004), a RSL é “um meio de identificar, avaliar e
interpretar todas as pesquisas relevantes a uma questão particular de pesquisa, ou
tópico na área, ou fenômeno de interesse. Kitchenham (2004) divide a RSL em três
etapas principais: (1) Planejamento: Formulação das questões de pesquisas e do
protocolo de revisão; (2) Condução: Seleção dos estudos seguindo o protocolo; e (3)
Relatório: Sumarização e análise dos resultados.
Como o objetivo desta RSL foi encontrar estudos sobre o uso ou a criação de
ferramentas para desenvolvedores de aplicativos móveis, a seguinte Questão de
Pesquisa (QP) foi formulada: “Quais ferramentas ajudam os desenvolvedores a
introduzir acessibilidade para pessoas com deficiência visual em seus aplicativos
móveis nativos?”.
A QP é estruturada seguindo o conjunto de critérios PICOC: População
(Population) que remete ao público que possa se interessar pelos resultados desta
revisão; Intervenção (Intervention) que remete ao grupo ou grupos de interesse
desta pesquisa, no caso ferramentas; Comparação (Comparison) que remete ao
protocolo de comparação entre as intervenções; Resultado (Outcome) que remete
ao resultado esperado pela revisão; Context (Context) que remete ao contexto que a
revisão será aplicada (KITCHENHAM e CHARTERS, 2007):
P – Pesquisadores, desenvolvedores, engenheiros de software e designers
que se interessam por desenvolvimento de aplicativos nativos acessíveis;
I – Ferramentas sejam elas frameworks, modelos arquiteturais, Application
Programming Interface (API), software executáveis entre outros, que auxiliem
desenvolvedores a tornarem seus aplicativos móveis nativos acessíveis para
pessoas com deficiência visual;
C – Não se aplica;
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O – Estado da arte das pesquisas acadêmicas que tem como seu tema
ferramentas de apoio ao desenvolvimento de aplicativos móveis acessíveis para
pessoas com deficiência visual;
C – Pesquisas acadêmicas.
Para melhor retratar o panorama das pesquisas envolvendo ferramentas de
apoio ao desenvolvedor de aplicativos móveis nativos acessíveis a pessoas com
deficiência visual, a QP foi dividida nas seguintes questões específicas (QEs):
•

(QE1) Qual tipo de ferramenta é encontrada no estudo?

•

(QE2) Em qual etapa do desenvolvimento do aplicativo a ferramenta pode ser
utilizada?

•

(QE3)

Em

quais

diretivas

de

acessibilidade

(guias,

padrões

ou

recomendações) a ferramenta se baseia?
•

(QE4) A qual plataforma móvel a ferramenta se destina?

•

(QE5) Qual o nível de maturidade da ferramenta encontrada no estudo?

3.1.2 Processo de pesquisa
Definida a questão de pesquisa, é preciso selecionar os estudos que serão
categorizados por meio da RSL. Os seguintes passos foram realizados para a
seleção dos estudos desta RSL:
1. Pesquisa dos estudos nos repositórios acadêmicos digitais;
2. Seleção preliminar dos estudos (primeiro filtro: leitura do título e do resumo);
3. Leitura completa e avaliação dos estudos selecionados;
4. Extração e análise de dados dos estudos selecionados.
Para a extração dos dados dos estudos que foram lidos por completo, foram
considerados as QEs como critérios de extração. Em cada etapa os dados coletados
foram registrados na ferramenta StArt13. Todo o processo de eliminação e seleção de
estudos durou cinco meses, entre janeiro e maio de 2018.

13

http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool
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3.1.3 Estratégia de busca
Para a busca dos estudos utilizados nesta RSL, foram considerados os
seguintes repositórios acadêmicos digitais: ACM Digital Library14 (ACM DL),
IEEEXplorer15 e SpringerLink16. Esses repositórios acadêmicos digitais permitem
buscas por termos específicos ou por strings de pesquisa.
Segundo Kichenham (2004), a definição de uma string de pesquisa é
extremamente importante para conduzir uma RSL. Isso porque, além de utilizá-lo
como parâmetro nas buscas automáticas, os termos e condições na string podem
guiar buscas manuais.
Para esta RSL as seguintes palavras-chaves foram utilizadas: acessibilidade,
aplicativo, cego, deficiência visual, desenvolvimento, desenvolvedor, ferramenta,
biblioteca, plug-in, ide, framework, smartphone e mobile. De acordo com as
palavras-chave e realizando testes de buscas nos repositórios acadêmicos digitais, a
string de pesquisa foi definida, tendo em seus termos somente palavras do idioma
inglês:
accessibility AND visual AND (impairment OR blind OR disability OR deficiency OR
disabled) AND (mobile OR smartphone OR android OR iphone OR ios) AND
(developer OR development OR ide OR api OR tool OR plugin OR framework OR
application).

3.1.4 Critérios de inclusão/exclusão
Para a inclusão do estudo na RSL, foi determinada sua relevância em relação
a QP. Caso o estudo possuísse algum critério de exclusão, ele não era inserido na
RSL. Os critérios de inclusão (I) e exclusão (E) são apresentados a seguir:
•

O estudo relata o uso ou desenvolvimento de uma ferramenta para
desenvolvedores de aplicativos móveis (I);

•

O estudo propõe contribuições para outras áreas que não sejam aplicativos
móveis nativos acessíveis (E);

14

https://dl.acm.org
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
16
https://link.springer.com/
15

35

•

O estudo propõe contribuições para outro tipo de deficiência que não seja
deficiência visual (E);

•

O estudo propõe contribuições em outras áreas que não sejam ferramentas
para desenvolvedores (E);

•

Estudos que não estejam em português ou inglês (E);

•

Estudos publicados antes de 2013 (E);

•

Estudos duplicados (E).
Caso o estudo fosse duplicado, foi considerado o mais recente dentre eles e

sua disponibilidade do texto em completo.

3.1.5 Resultado
Nesta seção, a análise de cada contribuição dos estudos para responder as
QEs é apresentada. Os resultados são agrupados em cada uma das cinco QEs,
seguida por uma discussão que resume e destaca as descobertas relevantes. A
Tabela 1 resumo o resultado do processo de pesquisa.
Tabela 1: Resultado da seleção de artigo separado por base digital acadêmica
Repositório Digital

Estudos Encontrados

Leitura do
resumo

título

e

Leitura completa do
estudo

ACM DL

131

7

1

IEEEExplorer

1112

14

4

SpringerLink

675

33

8

Resultado

1918

54

13

Fonte: Elaborada pelo próprio autor

Ao fim da do processo de filtragem de estudos, foram encontrados 13 estudos
que dissertam sobre ferramentas de auxílio ao desenvolvimento de aplicativos
móveis nativos acessíveis a pessoas com deficiência visual. São eles:
•

Qian (2013): Esse estudo relata uma ferramenta que visa inserir pistas
vibracionais em componentes de UI como, por exemplo, ícones e ações
específicas no aplicativo;
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•

Caroll, Chakraborty e Lazar (2013): Também apresentam uma ferramenta
que visa colocar pista vibracionais em ações em aplicativos que possuem
mapa;

•

Angkananon; Wald e Gilbert (2015): Esse estudo apresenta o Technology
Enhanced Interaction Framework (TEIF) que visa apoiar o desenvolvedor na
tomada de decisão para projetos de aplicativo para acessibilidade;

•

Jordan and Vanderheiden (2013): Apresentam uma ferramenta de interação
independente para ajudar desenvolvedores a projetarem aplicativos sem se
preocuparem em criar design específico para cada tipo de deficiência;

•

Zouhainer, Hlaoui, and Ayed (2017): A ferramenta desse estudo considera o
contexto de uso e a UI da aplicação em uso por uma pessoa com deficiência
visual para gerar um modelo de UI adaptado à acessibilidade;

•

Krainz, Feiner, and Fruhman (2016): Apresentam uma ferramenta de
desenvolvimento orientada por modelo para criar códigos de interface em
Java acessíveis a pessoas com deficiência visual com base em requisitos de
acessibilidade;

•

Patil, Bhole, and Shete (2016): Apresentam um recurso de acessibilidade
inseridos na ferramenta comumente utilizada por desenvolvedores, o Android
UI Automator Viewer presente no SDK Android;

•

Gemou et al. (2013): Apresentam duas ferramentas, sendo elas o Android
Accessibility

Toolkit

que

fornece

componentes

personalizados

com

acessibilidade para desenvolvimento Android, e o Android Advisor Tool que
auxilia tomara de decisão em projetos de aplicativos móveis por meio de
personas;
•

Giakoumis et al. (2014): Apresentam a ferramenta DIAS, um simulador para
demonstrar ao desenvolvedor como o aplicativo é usado pelo usuário com
deficiência visual;

•

Maly et al. (2015): O estudo relata uma ferramenta que coleta dados de
aplicativos que auxiliam pessoas com deficiência visual a se locomoverem em
ambientes abertos;

•

Graham and Chandrashekar (2016): Esse estudo apresenta um questionário
adaptado para leitores de tela que auxiliam designers a coletarem dados
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relacionados a satisfação de uso do aplicativo por usuários com deficiência
visual;
•

Chalkia et al. (2014 e 2015): Os estudos apresentam a infraestrutura Global
Public Inclusive Infraestructure (GPII) que visa agrupar ferramentas para
desenvolvimento de software acessível.

A seguir são apresentadas as respostas para cada uma das QEs oriundas dos
estudos levantados.

3.1.5.1 QE1 – Qual tipo de ferramenta encontrada no estudo?
Para responder essa pergunta, a nomenclatura adotada para classificar as
ferramentas identificadas no conjunto de estudos seguiu a escolha do nome
expressa pelos autores de cada estudo.
Dos estudos encontrados, foi possível encontrados os seguintes tipos de
ferramentas:

frameworks,

modelos

arquiteturais,

aplicações,

Application

Programming Interface (API), e questionário digital.
Quatro dos 13 estudos referiram suas ferramentas como frameworks. Todos
os estudos expressaram sua aplicabilidade de forma abstrata e teórica, guiando o
desenvolvedor por meio de modelos de escolhas pré-definidos, contribuindo para a
criação do aplicativo móvel acessível ao final de seu uso.
Os frameworks propostos por Qian (2013) e Carroll, Chakraborty e Lazar
(2013) auxiliam desenvolvedores a colocar pistas de vibrações em alguns
componentes de User Interface (UI) como ícones e ações especificas do aplicativo,
propondo um modo diferente da pessoa com deficiência visual interagir com um
aplicativo em contraponto do modo usual que se faz por meio de um leitor de tela.
O

Technology

Enhanced

Interaction

Framework

(TEIF)

criados

por

Angkananon, Wald e Gilbert (2015), e aplicados a projetos de acessibilidade, é uma
ferramenta de apoio à tomada de decisões. A estrutura foi projetada para ajudar a
organizar os requisitos de interação e foi aplicada ao design de um aplicativo
acessível no documento citado.
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Jordan e Vanderheiden (2013) criaram um framework para um modelo de
interação independente para apoiar designers desenvolverem para diferentes
dispositivos e diferentes deficiências. De acordo com os autores, dessa maneira o
desenvolvedor de UI não precisaria se preocupar em criar interfaces adaptadas para
cada tipo de deficiência.
Dois estudos nomearam suas ferramentas como modelos arquiteturais, os
de Zouhainer, Hlaoui e Ayed (2017) e Krainz, Feiner e Fruhman (2016). Apesar da
aplicação dos modelos ocorrem em estágios do processo de desenvolvimento do
aplicativo móvel, ambos os modelos têm como intenção entregar o código UI com
regras de acessibilidade embutidas. O estudo de Zouhainer, Hlaoui e Ayed (2017)
considera o contexto (sensores, ambiente e plataforma) e a UI da aplicação em uso
pela pessoa com deficiência visual para gerar um modelo de UI adaptado para a
deficiência do usuário que pode ser convertido em nível de código UI. Krainz, Feiner
e Fruhman (2016) propuseram um modelo Moden-Driven Development (MDD) no
qual requisitos de acessibilidade são usados para criar o elemento de UI. O
desenvolvedor cria a UI usando o modelo e a ferramenta o converte para uma
interface Java acessível para pessoas com deficiência visual.
Três estudos foram classificados como aplicação porque são softwares
executáveis com uma funcionalidade específica. Patil, Bhole e Shete (2016)
inseriram uma nova funcionalidade no software UI Automator Viewer presente no
Software Development Kit (SDK) da plataforma Android para analisar se as cores
dos componentes de UI estão acessíveis para daltônicos.
Gemou et al. (2016) demonstraram duas ferramentas: o Android Acessibility
Toolkit é uma aplicação para programação visual do front-end de aplicativos nativos
Android, na qual o desenvolvedor monta a sua UI com componentes acessíveis
disponibilizados pela ferramenta. A segunda é o Android Advisor Tool usado para
buscar personas com deficiência e suas recomendações durante o planejamento da
criação de um aplicativo para elas.
Giakoumis et al. (2014) desenvolveram a ferramenta DIAS, que funciona
como um simulador para demonstrar ao desenvolvedor como o aplicativo seria
utilizado por um uma pessoa com deficiência visual.
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O estudo de Maly et. al. (2015) é o único classificado como API. O estudo
mostra o uso de uma API que coleta dados enquanto a pessoa com deficiência
visual usa aplicações que auxiliam ele/ela a se locomover em ambientes abertos e
envia dados para um servidor que analisa possíveis problemas de usabilidade.
Graham e Chandrashekar (2016) intitulam sua solução como uma ferramenta
voltada para designers. A ferramenta em si é um questionário adaptado para
leitores de tela que apoia designers a coletarem dados relacionados a satisfação de
usuários com deficiência visual ao usarem aplicativos móveis.
Apesar dos estudos de Chalkia et al. (2014) e Chalkia, Bekiaris e Madrid
(2015) não representarem propriamente uma ferramenta, eles citam uma
infraestrutura

para

TICs

acessíveis

chamada

de

Global

Public

Inclusive

Infraestructure (GPII)17. O GPII é uma infraestrutura que provê uma base tecnológica
para usuários, desenvolvedores e stakeholders consultarem quando forem utilizarem
ou desenvolver TICs acessíveis. O GPII, em setembro de 2017 iniciou o Developer
Space18, na qual provê um repositório de ferramentas de acessibilidade voltada aos
desenvolvedores de software.
Resumo das constatações para QE1: A análise dos estudos mostrou uma
diversidade de abordagens para acelerar o processo de desenvolvimento
automatizando tarefas importantes ou facilitando o transporte de soluções entre
dispositivos. Algumas ferramentas abordam a acessibilidade de maneira abstrata,
outras fornecem componentes, outras reduzem complexidade dos recursos de
desenvolvimento para manter a solução acessível. No entanto, apenas um estudo
abordou uma ferramenta de desenvolvimento tradicional, que tem potencial de
ampliar o alcance da solução. A análise aponta para o fato de que a integração da
preocupação de acessibilidade nas ferramentas de desenvolvimento comuns, como
o estudo de Patil, Bhole e Shete (2016), pode ser uma boa oportunidade a ser
buscada em vista que são ferramentas já de conhecimento e uso dos
desenvolvedores.

17
18

https://gpii.net/about
https://ds.gpii.net/
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3.1.5.2 QE2 – Qual etapa do desenvolvimento do aplicativo a ferramenta pode
ser utilizada?
Para responder esta pergunta, os estudos foram categorizados utilizando as
fases tradicionais de desenvolvimento de software, sendo elas Requisitos, Mobile
Design, Desenvolvimento, Teste e Manutenção. De acordo com Inukollu et. al.
(2014), um aplicativo móvel é nada mais que um produto de software com diferentes
níveis de complexidade, na qual se pode aplicar os mesmos métodos/metodologias
convencionais junto com as diferentes técnicas e ferramentas para uma aplicação
móvel.
A RSL apontou dois estudos que podem ser úteis durante a fase de
Requisitos. Angkananon, Wald e Gilbert (2015) propõem um framework para auxiliar
desenvolvedores a colherem requisitos e planejarem quais tecnologias são
necessárias para projetos que demandam acessibilidade. A ferramenta Acessibility
Advisor Tool, do estudo de Gemou et al. (2016), é útil para o desenvolvedor obter
requisitos relacionados a recomendações de acessibilidade e ferramentas para uma
deficiência específica.
A ferramenta MDD proposta por Krainz, Feiner e Fruhman (2016) refere-se a
fase de planejamento, pois permite que o desenvolvimento de código de interface do
usuário com acessibilidade a partir do modelo.
Especialmente para a fase de desenvolvimento, Qian (2013) e Caroll,
Chakraborty e Lazar (2013) com seus frameworks de padrões de vibrações são úteis
para a criação de componentes de UI acessíveis para pessoas com deficiência
visual. O software Android Acessibility Toolkit de Gemou et al. (2016) possui um
conjunto de componentes de UI com propriedades Text-To-Speech (TTS) e suporte
a gestos acessíveis, sendo úteis no momento da criação de telas para aplicativos
Android. O framework de Jordan e Vanderheiden (2013) auxiliam na criação de
interfaces para diversos tipos de deficiência, utilizando os contextos de entrada e
saída de informação da plataforma.
Para a fase de testes do aplicativo ou funcionalidade, os seguintes estudos
podem ser úteis. Com a ferramenta de Maly et al. (2015), desenvolvedores de
aplicativos que auxiliam pessoas com deficiência visual a se locomoverem em
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ambientes abertos podem testar a usabilidade dos comandos que são dados as
pessoas com deficiência visual, enquanto as ferramentas de Patil et al. (2016) e
Giakoumis et al. (2014) apoiam desenvolvedores a entenderem como seus
aplicativos são usados por pessoas com deficiência visual.
Com relação a fase pós-instalação, denominada por Inukollu et al. (2014) de
“manutenção”, a ferramenta proposta no estudo de Zouhainer, Hlaoui e Ayed (2017)
colhe o modelo de aplicativos em uso por um usuário com deficiência para gerar Uis
adaptadas, sendo útil para manter o aplicativo acessível para o usuário após sua
criação. A ferramenta de Graham e Chandrashekar (2016) apoia designers no
processo de avaliação da experiência de uso do aplicativo voltados a pessoas com
deficiência visual, sendo útil também para a fase de teste, segundo os autores.
Os trabalhos de Chalkia et al. (2014) e Chalkia, Bekiaris e Madrid (2015), por
se tratar de uma infraestrutura de suporte para diferentes papéis como usuários,
stakeholders e desenvolvedores, adequa-se em todas as fases do desenvolvimento.
A Figura 1 mostra a associação de estudos selecionados às fases de
desenvolvimento de aplicativos móveis segundo Inukollu et. al. (2014), onde podem
ser úteis para os desenvolvedores.
Resumo das constatações para QE2: A análise mostra que as ferramentas
existentes abrangem todas as fases, sendo concentradas, como esperado, nas
fases de desenvolvimento e teste.
Figura 1: Estudos da RSL agrupados nas fases de desenvolvimento de aplicativo
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor

3.1.5.3 QE3 – Em qual conjunto de diretivas de acessibilidade (guias, padrões ou
recomendações) a ferramenta se baseia?
Para responder esta pergunta, buscou-se identificar, nos estudos, quais os
conjuntos de diretivas em que os autores se basearam ao criar ou utilizar suas
ferramentas.
Em cinco dos 13 estudos encontrados, os autores usaram o guia WCAG em
sua versão 2.0 como suporte de suas ferramentas: Gemou et al. (2016), Jordan e
Vanderheiden (2013), Kraiz, Feiner e Fruhmann (2016), Patil, Bhole e Shete (2016)
e Zouhaier, Hlaoui e Ayed (2017). O WCAG 2.0 provê um conjunto de diretrizes de
acessibilidade para diversos tipos de deficiência, entre elas deficiência visual.
Apesar de o guia ser criado primeiramente para tecnologias web, suas diretrizes
independem de tecnologia, podendo ser utilizado em diversas tecnologias, entre elas
os aplicativos móveis nativos.
Três desses estudos utilizam outros conjuntos de regras, alguns em conjunto
com o WCAG 2.0. Zouhainer, Hlaoui e Ayed (2017) que usou também a ISO 9241171 (ISO, 2008); o estudo de Patil, Bhole e Shete (2016) que utilizou diretrizes de
cor para daltônicos e o estudo de Jordan e Vanderheiden (2013) que estendeu o
conceito referentes a diretrizes de entrada de teclado para outros sistemas, como
sistema touch screen.
Por se tratar de uma ferramenta que utiliza de modelo que recebe regras de
acessibilidade providas pelo desenvolvedor para gerar um projeto de aplicativo
acessível, Krainz, Feiner e Fruhmann (2016) não mencionam um conjunto de regras
específico, embora indiquem o uso do WCAG 2.0 e os guias de acessibilidade
providos pela Google e Apple.
Outros estudos usam recomendações de acessibilidade colhidas pelos
próprios pesquisadores, sejam elas por meio de pesquisa exploratória, como May et.
al. (2015) e Qian (2013), por meio do conhecimento comum dos próprios
pesquisadores sobre o contexto de uso de sua ferramenta, como Carroll,
Chakraborty e Lazar (2013), ou por meio de entrevistas com usuários com
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deficiência e profissionais especialistas em deficiência visual, como em Giakoumis et
al. (2014).
Por fim, dois estudos basearam-se em outros trabalhos de pesquisadores ou
frameworks. Graham e Chadrashekar (2016) basearam-se no framework Comfort,
Likabilitym, Autonomy, Agency and Pleasure (CLAAP) criado pelos próprios
pesquisadores e nos conceitos de usabilidade propostos por Hassenzhal e Bevan. O
framework CLAAP foi criado por meio dos dados colhidos por uma entrevista
conduzida com pessoas que utilizavam leitores de tela JAWS19 e Voice Over. Já o
estudo de Angkananon, Wald e Gilbert (2015) é baseado em seu próprio TEIF,
adaptado para planejamento de soluções acessíveis.
Resumo das constatações para QE3: As informações coletadas nas
respostas desta QE mostram que, como esperado, a maioria dos estudos foram
construídos sobre o guia WCAG 2.0, embora Baptista et al. (2015) ao final de seus
estudos afirmarem que as diretrizes do WCAG 2.0 não podem ser adaptadas para
ambiente móveis. No entanto, a existência de outras fontes de diretivas de
acessibilidade indica que o WCAG 2.0 não é suficiente para suprir todos os
problemas

de

acessibilidade

que

devem

ser

considerados

durante

o

desenvolvimento do aplicativo móvel. Outra evidência da análise é que não foi
encontrado nos estudos diretivas para desenvolvimento móvel mais importante que
o WCAG 2.0. Como as ferramentas para desenvolvimento de aplicativos móveis
devem contar com um conjunto confiável e abrangente de diretivas de acessibilidade
como base para a ferramenta, essa RSL aumenta a necessidade de outras RSL
para diretivas de acessibilidade que deem suporte a criação de ferramentas de
acessibilidade para o desenvolvedor.

3.1.5.4 QE4 – Para qual plataforma móvel a ferramenta se destina?
Para responder essa pergunta, os estudos foram analisados para identificar a
plataforma móvel na qual a ferramenta poderia ser utilizada para o desenvolvimento
de aplicativos, podendo ser Android, iOS, ambos ou qualquer outra plataforma
móvel.
19

https://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS

44

Devido a seu alto grau de abstração, 10 dos 13 estudos selecionados podem
ser utilizados em qualquer plataforma, incluindo móveis, de acordo com seus
autores. Apesar de estudos, como os de Carroll, Chakraborty e Lazar (2013) e Qian
(2013), mostrarem suas ferramentas no contexto da plataforma Android, elas ainda
podem ser utilizadas em iOS, e vice e versa no caso do estudo de Graham e
Chadrashekar (2016).
Três estudos, Gemou et al. (2016), Giakoumis et al. (2014) e Patil, Bhole e
Shete (2016), limitam-se a plataforma Android.
Resumo das constatações para QE4: Por conta de que aplicações nativas
possuírem

requisitos

específicos

para

a

criação

de

UIs,

a

expectativa

(decepcionada) foi de encontrar estudos voltados a plataformas específicas. Em vez
disso, apenas alguns estudos abordaram especificamente aplicativos Android
nativos. A natureza open source do Android justifica a opção dos pesquisadores. No
entanto, até mesmo essas plataformas tinha um número reduzido de ferramentas.
Ainda assim, esses estudos (Gemou et al. (2016), Giakoumis et al. (2014) e Patil,
Bhole e Shete (2016)) foram as ferramentas com o maior foco em automação do
processo de inserção e verificação de acessibilidade em aplicativos móveis nativos.

3.1.5.5 QE5 – Qual o nível de maturidade da ferramenta encontrada no estudo?
Para fim de medir a maturidade das ferramentas encontradas nos estudos, foi
utilizada a escala Technology Readiness Level (TRL). A escala TRL foi criada em
1974 pela NASA para medir o nível de maturidade de tecnologias espaciais. Com o
intuito de tornar o TRL para uso mais amplo, a União Europeia passou a utilizá-lo
como forma de medir a maturidade das tecnologias financiadas no programa
H202020 sendo estipulado seu uso de 2013 a 2020 (HÉDER, 2017). O TRL possui
uma escala de 1 a 9, onde 1 estipula a tecnologia como algo totalmente teórico e 9 é
a tecnologia pronta para uso em ambiente operacional. A escala completa pode ser
visualizada a seguir na Tabela 2.

20

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance
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Tabela 2: Escala TRL descrevendo cada um de seus níveis.
Nível

Descrição

TRL 1

Princípios básicos são observados

TRL2

Conceitos tecnológicos são formulados

TRL3

Prova de conceito experimental

TRL4

Tecnologia validada em laboratório

TRL5

Tecnologia validada em ambiente relevante

TRL6

Tecnologia demonstrada em ambiente relevante

TRL7

Protótipo do sistema em ambiente operacional

TRL8

Sistema completo e qualificado

TRL9

Sistema real comprovado em ambiente operacional

Fonte: Horizon 2020 – Work Programme 2014-201521 (Traduzido pelo autor)

Para responder a esta QE, a atribuição do grau de maturidade só foi feita nos
casos em que os autores dos estudos mencionaram os processos de validação que
eles submeteram suas ferramentas. A atribuição do grau foi feita apenas a partir
dessa declaração do autor ou em evidências encontradas no artigo. Quando não
haviam essas evidências, o TRL atribuído é 1, o mínimo possível.
Sete estudos, sendo eles Angkananon, Wald e Gilbert (2015), Carroll,
Chakraborty e Lazar (2013), Gemou et al. (2016), Giakoumis et. al. (2014), Krainz,
Feiner e Fruhmann (2016), Maly et. al. (2015) e Patil, Bhole e Shete (2016), segundo
seus autores, foram validados em aplicações em laboratório, pelo que elas se
caracterizam no grau TRL 4.
Graham e Chandrashekar (2016) testaram o conceito de sua ferramenta com
um pequeno grupo de usuários, por isso é possível categoriza-lo em grau TRL 3.
Com relação aos estudos de Chalkia et al. (2014) e Chalkia, Bekiaris e Madrid
(2015), o repositório de ferramentas está disponível desde setembro de 2017 para
uso por desenvolvedores, o que sugere um alto grau de maturidade. Entretanto,
como o artigo não mencionava a efetividade do uso do repositório, não é possível
categoriza-lo em grau maior que TRL 1.

21

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annexg-trl_en.pdf
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Por fim, três estudos, sendo eles Jordan e Vanderheiden (2013), Qian (2013)
e Zouhaier, Hlaoui e Ayed (2017) apresentaram os conceitos de suas ferramentas
sem demonstrar provas de conceito, sendo categorizados em grau TRL 2.
Resumo das constatações para QE5: Por conta dessa RSL levar em
consideração apenas estudos acadêmicos, é esperado que a maioria das
ferramentas encontradas estejam em um grau de maturidade baixo (na verdade,
entre TRL 2 e TRL 4). No entanto, a RSL não identificou estudos abordando
tecnologias tradicionais e seu impacto para o desenvolvimento de aplicativos
nativos, o que levanta a questão sobre a importância e viabilidade desses estudos.

3.1.6 Resposta a QP e discussão
A fase inicial desta RSL encontrou um grande número de estudos sobre
acessibilidade no contexto de dispositivos móveis. Mesmo assim, vários foram
excluídos da revisão por conta do critério de população: as ferramentas eram
voltadas para o usuário com deficiência visual ao invés do desenvolvedor de
aplicativo. Diversos estudos sobre ferramentas para desenvolvimento foram
excluídos por causa do critério de contexto: eles eram voltados ao desenvolvimento
web móvel ao invés de aplicativos nativos.
A questão de pesquisa que motivou essa pesquisa é: “Quais ferramentas
ajudam o desenvolvedor a introduzir acessibilidade para pessoas com deficiência
visual em seus aplicativos móveis nativos?”.
A Tabela 3 sumariza os resultados dos 13 estudos selecionados em ordem
alfabética do sobrenome do primeiro autor, respondendo as questões específicas.
Nesta RSL, as QEs foram respondidas em detalhe em cada seção que foram
apresentadas. Como um resumo, foi discutido as principais descobertas sobre cada
questão.
(QE1) Que tipo de ferramenta foi encontrada no estudo?
Foram encontrados diversos tipos de ferramentas: frameworks que auxiliam
desenvolvedores em decisões complexas de planejamento de requisitos funcionais e
não funcionais que envolvam acessibilidade; modelos arquiteturais que embutem
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regras de acessibilidade em componentes; aplicações e simuladores para auxílio
nos testes; APIs e repositórios para ferramentas. Essas ferramentas não estão
integradas as ferramentas usadas no desenvolvimento móvel.
(QE2) Qual etapa do desenvolvimento do aplicativo a ferramenta pode ser
utilizada?
As ferramentas existentes nos estudos encontrados cobrem todas as fases no
processo de desenvolvimento, sendo concentradas nas fases de desenvolvimento e
teste. Entretanto, nenhuma ferramenta cobre todas as fases.
(QE3) Em qual conjunto de diretivas de acessibilidade (guias, padrões ou
recomendações) a ferramenta baseia-se?
A maioria dos estudos utilizaram o guia WCAG 2.0; nenhum outro conjunto de
diretivas igualmente relevante foram encontradas para desenvolvimento móvel.
(QE4) Para qual plataforma móvel a ferramenta se destina?
Apesar das aplicações nativas possuírem características e requisitos
específicos para cada plataforma, apenas três ferramentas são específicas para um
SO, sendo esse o Android. Para as outras 10 ferramentas, a plataforma é irrelevante
devido ao seu grau de abstração.
(QE5) Qual o nível de maturidade da ferramenta encontrada no estudo?
Como resultados da pesquisa, as ferramentas estão em baixo grau de
maturidade (entre TRL 1 e TRL 4) como esperado. Esta RSL não cobriu ferramentas
comerciais, que serão apresentadas na próxima seção deste trabalho.
Um resultado importante foi a identificação em Chalkia et al. (2014) e Chalkia,
Bekiaris e Madrid (2015) da iniciativa de repositório de ferramentas para a criação de
softwares acessíveis de nome GPII. Em adição ao GPII, as ferramentas presentes
nos estudos de Gemou et al. (2016) e Giakoumis et al. (2014) são parte dos projetos
criados pela União Europeia chamados de AEGIS e ACCESSIBLE.
Similar ao GPII, o projeto AEGIS tem como objetivo manter uma infraestrutura
para usuários, stakeholders e desenvolvedores com produtos de TICs acessíveis
baseados na iniciativa Open Accessibility Framework (OAF) desenvolvida para
desktops, aplicações web e aplicativos móveis em Java. OAF provê soluções
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acessíveis embutidas e integradas, bem como kits de desenvolvimento com intenção
de inserir acessibilidade em produtos TICs emergentes.
Assim como AEGIS, o portal ACCESSIBLE fornece um ambiente de avaliação
de simulação integrado para apoiar a produção de aplicativos de software móveis e
web acessíveis.
A existência desses repositórios é essencial para levantar o estado da arte do
tema proposto, na qual serão utilizados para selecionar as ferramentas comerciais
existentes na próxima seção deste capítulo.
Finalmente, é interessante notar que em quatro estudos, sendo esses
Angkananon, Wald e Gilbert (2015), Jordan e Vanderheiden (2013), Krainz, Feiner e
Fruhmann (2016) e Zouhaier, Hlaoui e Ayed (2017), usaram uma abordagem de
personalização ao invés do design universal. Ou seja, essas ferramentas forneceram
acessibilidade por meio de alguma personalização da interação usuário-aplicativo,
desassociando o design da tecnologia assistiva. Essa abordagem permite liberar o
desenvolvedor da tarefa de gerenciar os requisitos de acessibilidade. O risco dessa
abordagem é que a evolução da tecnologia de personalização deve acompanhar a
evolução da tecnologia de interface do usuário para garantir que o mapeamento
entre as tecnologias sempre seja possível; se esse acoplamento quebrar; a
acessibilidade é comprometida.

3.1.7 Considerações finais da RSL
Esta RSL foi conduzida e encontrou 13 estudos relevantes. Os estudos
encontrados foram analisados e discutidos mediante as QEs. As ferramentas
descritas nesta RSL foram analisadas para responder a questão de pesquisa; suas
principais características foram apresentadas em formato tabular e as principais
descobertas foram discutidas.
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Tabela 3: Tabela com estudos encontrados separados pelas respostas de cada QE
Autores

Ferramenta

Angkananon;
Wald e
Gilbert, 2015

Tipo (QE1)

Fase no ciclo
de vida (QE2)

Diretivas
(QE3)

Plataforma
(QE4)

TRL
(QE5)

Framework

Requisitos Mobile
Design

Extensão dos
trabalhos de Dix
e Gaines

Qualquer
plataforma

TRL4

Framework

Desenvolvimento

Conhecimento
dos próprios
pesquisadores

Qualquer
plataforma
com mapas

TRL4

Repositório

Todas

Não foi citado

Qualquer
plataforma

TRL1

Android
Accessibility
Toolkit e Android
Advisor Tool
DIAS

Aplicação

Mobile Design
Desenvolvimento

WCAG 2.0

Android

TRL4

Aplicação

Testes

Android

TRL4

Comfort,
Likebility,
Autonomy,
Agency and
Pleasure
(CLAAP) AUX
tool
ModalityIndependent
Interaction
Framework
Model-DrivenDevelopment for
Accessible Apps

Questionário

Testes
Manutenção

Entrevistas com
pessoas com
deficiência
médicos
Framework
CLAAP e
princípios de
usabilidade

Qualquer
plataforma
web e móvel

TRL3

Framework

Desenvolvimento

WCAG 2.0

Qualquer
plataforma

TRL2

Modelo
Arquitetural

Mobile Design

WCAG 2.0 ou
guias Google e
Apple

Android e iOS

TRL4

Usability
Evaluation Tool
Versão
modificada do UI
Automator
Viewer
Assistive tactile
icons framework

API

Testes

Android e iOS

TRL4

Aplicação

Testes

Pesquisa
exploratória
WCAG 2.0

Android

TRL4

Framework

Desenvolvimento

Pesquisa
exploratória

TRL2

Modelo
Arquitetural

Manutenção

WCAG 2.0 e
ISO9241-171

Qualquer
plataforma
móvel
Qualquer
plataforma

Technology
Enhanced
Framework
(TEIF)
Multi-Modal
Information
Seeking Design
Approch (MISD)
GPII

Caroll;
Chakraborty e
Lazar, 2013
Chalkia e
outros (2014 e
2015)
Gemou e
outros, 2013

Giakoumis e
outros, 2013

Graham e
Chandrasheka
r, 2016

Jordan e
Vanderheinde
n, 2013
Krainz; Feiner
e Fruhman,
2016

Maly e outros,
2015
Patil; Bhole e
Shete, 2016

Qian, 2013

Zouhainer;
Hlaoui e Ayed,
2017

Model-Driven
Engineering for
adapting User
Interfaces (UI)

TRL2

Fonte: Elaborada pelo próprio autor

Os pontos positivos encontrados nessa RSL, em geral, são esses:
•

Frameworks e modelos arquiteturais podem ajudar desenvolvedores
novatos

em

acessibilidade

a

acelerar

seu

processo

de

desenvolvimento;
•

Repositórios de ferramentas são recursos úteis para desenvolvedores;

•

Os princípios do WCAG 2.0 são fundamentos úteis para compor
ferramentas;
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•

Existem ferramentas para cada fase do processo de desenvolvimento.

As oportunidades para pesquisa e inovação resultantes dessa RSL são:
•

Apenas um estudo, Patil Bhole e Shete (2016), apresentou a melhoria
de uma ferramenta comumente usada por desenvolvedores;

•

Nenhuma

ferramenta

cobre

o

ciclo

de

desenvolvimento

completamente;
•

O número de estudos (e ferramentas) para desenvolvimento móvel
nativo é bem baixo em vista que dos 1918 estudos encontrados com a
string de busca, somente 13 atendiam os critérios de inclusão para
essa RSL;

•

Há poucas evidências (do nível de maturidade) de que as ferramentas
são eficazes em ambientes profissionais para desenvolvimento de
software;

•

Um conjunto de diretivas de acessibilidade móvel para complementar
as que faltam no guia WCAG 2.0.

Finalmente, a RSL procura auxiliar a compreender as ferramentas existentes
nos meios acadêmicos, em prol de nortear a concepção da ferramenta presente
neste trabalho por meio dos resultados da QEs e QP. Entretanto, para compreender
o estado da arte das ferramentas para desenvolvimento móvel nativo acessível a
pessoas com deficiência visual, um levantamento das ferramentas comerciais
existentes no mercado é necessário. Para isso, a seção seguinte discorre sobre as
ferramentas encontradas em bases comerciais.

3.2 Ferramentas comerciais
Esta seção apresenta as ferramentas de âmbito profissionais encontradas em
sites de repositório de código e sites que vendem ou recomendam ferramentas para
apoiar o desenvolvimento de aplicativo móvel acessível. Como resultado, serão
discutidas as escolhas de bases e a aplicabilidade de cada ferramenta encontrada
durante o desenvolvimento de um aplicativo móvel nativo.
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3.2.1 Repositórios selecionados
Ao fim da RSL, foi possível perceber iniciativas que procuram agrupar
ferramentas voltadas ao desenvolvedor de software a inserir e avaliar acessibilidade
em seus produtos TICs. Durante os estudos acadêmicos selecionados, foi possível
encontrar as seguintes bases que foram descritas na seção anterior e foram
consideradas como base para buscar ferramentas nesta seção. Os repositórios são:
GPII, AEGIS e ACESSIBLE.
Durante a RSL, também foi possível perceber a importância do órgão W3C
com seu guia WCAG norteando as ferramentas encontradas a montar uma base de
critérios de acessibilidades a serem utilizados no processo de desenvolvimento do
aplicativo. O W3C, em seu website, possui uma área onde é possível encontrar
ferramentas para desenvolvedores que queiram avaliar a acessibilidade de seu
website ou aplicativo móvel chamado de Web Accessibility Evaluation Tool List22. Por
conta de sua importância na área de acessibilidade, o repositório encontrado no site
da W3C foi considerado como uma base nesta pesquisa.
Devido a sua importância e popularidade dentre os desenvolvedores de
software, o site GitHub23 também foi considerado como uma base para buscar
ferramentas para desenvolvedores de aplicativos móveis acessíveis. O GitHub é um
repositório de softwares de código aberto que possibilita uma colaboração entre
desenvolvedores em projetos de software, tais como aqueles voltados ao público
geral ou mesmo a ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software. Com mais
de três milhões de projetos sendo mantidos por mais de um milhão de
desenvolvedores, o GitHub provê uma base vasta de ferramentas que foi
considerada para esta seção deste trabalho.
Por fim, os fornecedores dos sistemas operacionais mais famosos de
smartphones disponíveis no mercado, Apple24 e Google25, dispõe de seções em seus
websites voltados aos desenvolvedores que discutem sobre a inserção e verificação
de acessibilidade durante o desenvolvimento de aplicativos para suas respectivas
plataformas, Android e iOS. Dentre as discussões ao apoio ao desenvolvimento
22

https://www.w3.org/WAI/ER/tools/
https://github.com/
24
https://developer.apple.com/accessibility/ios/
25
https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/
23
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acessível, ferramentas são recomendadas e foram consideradas para compor esta
pesquisa.

3.2.2 Protocolo de pesquisa de ferramentas nas bases selecionadas
Diferente das bases acadêmicas que dispõem de um mecanismo em comum
para pesquisar estudos científicos utilizando uma string de busca, as bases
selecionadas para as ferramentas de âmbito comercial não compartilham de um
mesmo mecanismo de pesquisa. Porém, apesar de cada base selecionada possuir
um mecanismo específico de busca, é possível determinar critérios de aceitação em
comum durante o processo de pesquisa. Para uma ferramenta ser considerada
neste estudo, os seguintes critérios foram estipulados:
•

A ferramenta deve apoiar desenvolvimento acessível para deficiência visual.

•

A ferramenta deve ser voltada ao desenvolvimento de aplicativos Android e
iOS nativo e não ao usuário final.

•

A ferramenta deve ter sido atualizada nos últimos cinco anos.

•

A ferramenta deve estar acessível para a linguagem inglês ou português.

•

A ferramenta deve estar disponível para ser baixada ou ser utilizada online.

•

A ferramenta não deve já ter sido listada na RSL.
O Web Accessibility Evaluation Tool List26 no site da W3C possui uma lista de

ferramentas que foram submetidas e avaliadas pelo grupo W3C. Ao adentrar o
repositório é possível encontrar uma lista de filtro para pesquisa de ferramentas tais
como: guias que as ferramentas abordam, o idioma da ferramenta, o tipo de
ferramenta entre outros filtros. Ao analisar os filtros presentes, foram utilizados os de
tipo de ferramenta, na qual a opção Mobile application foi marcada e idioma, na qual
foram marcadas as opções Inglês e Português. Ao fim da pesquisa nesse
repositório, quatro ferramentas foram encontradas e, após aplicar os critérios de
aceite, duas foram selecionadas.
O website da iniciativa GPII inaugurou em setembro de 2017 uma base de
ferramentas chamado de DeveloperSpace27. Ao adentrar a seção Components, é
26
27

https://www.w3.org/WAI/ER/tools/
https://ds.gpii.net/develop/components
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possível encontrar uma lista de ferramentas open sources voltadas a apoiar o
desenvolvimento de software acessível, além de filtros e campos de busca para
pesquisar ferramentas. Em pesquisa inicial, os termos “Android” e “iOS” foram
digitados no campo de busca e as ferramentas encontradas foram analisadas
conforme os critérios de aceite. Após utilizar os campos de busca, foram
considerados os filtros “Tecnologias” (Technologies) e “Qual usuário isso ajuda?”
(Which users does it help?”). O filtro “Tecnologias” filtra ferramentas de acordo com a
linguagem de programação na qual foram criadas, para isso, foram marcadas as
linguagens de programação móveis mais utilizadas, segundo Schuermans et al.
(2018), sendo as encontradas: Java, Swift e Objective-C. Com relação ao filtro “Qual
usuário isso ajuda?”, foram marcadas as deficiências que vão de encontro ao
propósito deste trabalho, sendo elas: Cegueira (Blindness) e Baixa visão (Low
Vision). Ao fim da pesquisa nesse repositório, foram analisadas 81 ferramentas de
acordo com os critérios de aceite e oito foram então selecionadas.
Para a base Github, por não possuir filtros específicos para acessibilidade
como as bases selecionadas anteriormente, foram utilizadas as palavras-chaves
definidas para compor a string de busca da RSL aplicadas nos Tópicos de
identificação que são colocados nos repositórios presentes no Github, sendo elas:
Blind, Accessibility, Disability e Disabled. Ao pesquisar cada palavra-chave no
campo de busca do website, ao listar os repositórios que possuem a palavra inserida
como um dos seus tópicos, é possível filtrá-los mediante a linguagem de
programação que foram construídas. Para isso, também foram consideradas as
linguagens de programação móveis mais utilizadas por desenvolvedores, segundo
Schuermans et al. (2018), sendo as encontradas: Java, Kotlin, Swift e Objective-C.
Como a base GPII tem como objetivo agrupar ferramentas open source, muitas
estão presentes também na base Github, como as selecionadas para este estudo.
Portanto, as ferramentas encontradas durante busca na base Github que foram
previamente selecionadas na base GPII foram desconsideradas.

Ao fim da

pesquisa, 120 repositórios de código foram analisados mediante os critérios de
aceite e seis foram selecionados como ferramentas úteis ao propósito desta
pesquisa.
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Com relação à base AEGIS, foram consideradas as ferramentas listadas na
seção “AEGIS through OAF”28, que são ferramentas que serviram de contribuição
para a iniciativa OAF. Nessa seção há uma tabela onde constam apenas duas
ferramentas:

Android Accessibility Toolkit e Android Advisor Tool. Ambas foram

listadas previamente na RSL por estarem presentes no estudo de Gemou et al.
(2016). Como o objetivo desta pesquisa é encontrar ferramentas novas que não
foram listadas na RSL, as encontradas nessa base não foram selecionadas. Já com
relação à base ACCESSIBLE, ao adentrar o website, é possível notar uma seção de
nome “Ferramentas para Download” (Tools for Download), onde se encontram nove
ferramentas que foram analisadas segundo os critérios de aceites e duas se
mostram úteis para o desenvolvedor de aplicativo móvel. Porém, uma dessas
ferramentas - a ferramenta Dias - já foi listada na RSL pelo estudo de Giakoumis et
al. (2014). Portanto, somente uma ferramenta foi selecionada para essa seção.
Tendo em vista os websites voltados a desenvolvedores de aplicativos para
as plataformas Android e iOS providos pelas suas respectivas fornecedoras, é
possível encontrar ferramentas de apoio ao desenvolvimento móvel acessível. Para
desenvolvedores Android, o website possui uma seção chamada “Acessibilidade”,
onde consta uma subseção chamada “Teste a acessibilidade de seus aplicativos” 29
que recomenda ferramentas de análise de acessibilidades providas pela empresa
Google, na qual seis foram recomendadas e selecionadas para este estudo. Já o
website voltado ao desenvolvimento para iOS possui uma seção também de nome
“Acessibilidade” que possui recomendações de desenvolvimento de aplicativos
acessíveis, além de apresentar ferramentas para inserção e análise de
acessibilidade em aplicativos iOS. Após analisar as ferramentas, duas foram
selecionadas.
A Tabela 4 a seguir apresenta um resumo da pesquisa por ferramentas nas
bases citadas.

28
29

http://www.aegis-project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=80
https://developer.android.com/training/accessibility/testing#analysis
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Tabela 4: Resumo do processo de pesquisa em bases comerciais
Base

Ferramentas

Ferramentas

encontradas

selecionadas

https://www.w3.org/WAI/ER/tools/

4

2

GPII DeveloperSpace

https://ds.gpii.net/develop/components

81

8

Github

https://github.com/

120

6

AEGIS

http://www.aegisproject.eu/index.php?option=com_content
&view=article&id=191&Itemid=80

2

0

ACCESSIBLE

http://www.accessible-eu.org

9

1

Android Accessibility

https://developer.android.com/training/acc

6

6

3

2

225

25

W3C

Website

Web

Accessibility

Evaluation Tool List

essibility/testing#analysis
iOS Accessibility

https://developer.apple.com/accessibility/i
os/
Total

Fonte: Elaborada pelo próprio autor

A seção a seguir descreve o uso das ferramentas selecionadas e quando se
apresentam úteis durante o processo de desenvolvimento de um aplicativo móvel.

3.2.3 Ferramentas comerciais encontradas
Ao fim da análise das bases comerciais selecionadas, foi possível encontrar
diversas ferramentas que auxiliam o desenvolvimento de aplicativos móveis
acessíveis a pessoas com deficiência visual. Para apresentar as ferramentas nesta
seção, para cada ferramenta, descreve-se:
•

Seu propósito;

•

Seu tipo sendo eles: biblioteca, framework, aplicação ou plug-in;

•

Plataforma móvel;

•

A forma de acesso (gratuita, paga, com versão de demonstração);

•

Em que fase elas podem ser utilizadas no ciclo de desenvolvimento de
aplicativo,

segundo

Inukollu

et

al.

(2014),

sendo

Planejamento, Desenvolvimento, Teste e Manutenção;
•

A data da última atualização;

•

URL de acesso a ferramenta.

elas:

Requisitos,
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Cada subseção seguinte apresenta a base comercial e as ferramentas
selecionadas nela. Para apresentar os tipos de ferramentas, foram respeitadas as
nomenclaturas estipuladas nas bases na quais foram encontradas.

3.2.3.1 W3C Web Accessibility Evaluation Tool List
Após analisar a base fornecida pela W3C, duas ferramentas foram
selecionadas.
ForApp30 é uma aplicação que analisa o aplicativo Android ou iOS de forma
online e reporta, por meio de um relatório PDF, os principais problemas de
acessibilidade encontrados segundo o guia WCAG 2.0. Para isso, é necessário
enviar o arquivo executável ou o link do aplicativo disponível em lojas de aplicativos
para a ferramenta realizar a análise. A ferramenta mostra-se útil para ser utilizada na
fase de Manutenção, já que segundo o site, é necessário o envio do executável do
aplicativo para analisar a acessibilidade e enviar um relatório por e-mail dos
problemas encontrados. Sua última atualização data de abril de 2015.
A ferramenta WorldSpace Attest31 é uma biblioteca inserida nos ambientes de
desenvolvimento móvel nativo iOS e Android para auxiliar o desenvolvedor a
escrever testes automáticos de UI e avaliar a acessibilidade de seu aplicativo, sendo
útil na fase de Testes. A ferramenta baseia-se nos guias WCAG 2.1 ou quaisquer
diretrizes de acessibilidade fornecidas pelo o usuário da ferramenta. A ferramenta é
paga e é possível solicitar o envio de uma demonstração mediante ao
preenchimento de um formulário de cadastro. Em seu website não foi possível
encontrar o ano da última atualização da ferramenta.

3.2.3.2 GPII
Após análise da base GPII, oito ferramentas foram selecionadas. Como a
base GPII tem como objetivo agrupar ferramentas open source para apoiar o
desenvolvimento voltado a acessibilidade, em sua maioria essas ferramentas são

30
31

http://www.forapp.org/en-us/main/index.jsp
https://www.deque.com/tools/worldspace-attest/
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encontradas na base GitHub, como as que foram selecionadas para esse estudo. Ao
final da pesquisa nessa base, oito ferramentas foram selecionadas, sendo todas
disponíveis gratuitamente para uso.
A biblioteca Speechutils32

para desenvolvimento Android fornece métodos

para auxiliar o desenvolvedor a inserir funcionalidades de comandos por voz TextTo-Speech (TTS) e Speech-To-Text (STT) em seus aplicativos. Sua última
atualização data de junho de 2018.
As ferramentas Julius33 (última atualização em abril de 2018) e Pocketphix34,
(última atualização em setembro de 2018) são frameworks disponíveis para as
plataformas Android e iOS e disponibilizam recursos para reconhecimento de fala
como dicionário de comandos, reconhecedor gramatical e transcrição de conteúdo
em áudio.
A biblioteca Kaldi35 voltada ao desenvolvimento Android também disponibiliza
recursos de reconhecimento de voz. Sua última atualização foi em setembro de
2018.
Para interações por meio de vibrações de componentes de tela, a biblioteca
P4A - AndroidVibrationModule36

para desenvolvimento Android oferece um

mecanismo para auxiliar o desenvolvedor a inserir padrões de vibrações em
componentes de UI, auxiliando assim pessoas com deficiência visual a interagirem
com a interface do aplicativo. Sua última atualização data de fevereiro de 2017.
Com

relação

a

componentes

de

UI

acessíveis

direcionados

ao

desenvolvimento iOS, o framework Deque Accessibility iOS Framework fornece
UIControllers e UIViews modificadas com atributos de acessibilidade já embutidos.
Sua última atualização data de março de 2017.
A biblioteca Color37

auxilia o desenvolvedor a inserir cores acessíveis a

usuários daltônicos, segundo o guia WCAG, em seus componentes de UI. A

32

https://ds.gpii.net/develop/components/speechutils
https://ds.gpii.net/develop/components/julius
34
https://ds.gpii.net/develop/components/pocketsphinx
35
https://ds.gpii.net/develop/components/kaldi
36
https://ds.gpii.net/develop/components/androidvibrationmodule
37
https://ds.gpii.net/develop/components/color
33
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ferramenta é voltada ao desenvolvimento iOS e sua última atualização data de
setembro de 2018.
Todas as ferramentas descritas anteriormente podem ser úteis durante a fase
de desenvolvimento do aplicativo móvel nativo. Para a fase de teste, a biblioteca
Louis38, para desenvolvimento iOS, auxilia desenvolvedores a encontrar falhas de
acessibilidade durante o uso do aplicativo instalado no smartphone ou emulador, na
qual um relatório é mostrado na IDE Xcode. A última atualização da ferramenta data
de janeiro de 2017.

3.2.3.2 GitHub
Conforme descrito anteriormente, as ferramentas selecionadas na base GPII
foram encontradas também na base GitHub por motivo de serem open source e
estarem hospedadas na base GitHub. Portanto, essas foram desconsideradas
conforme foram encontradas durante a pesquisa. Ao final da pesquisa nessa base,
seis ferramentas foram selecionadas, na qual cinco, segundo sua descrição de uso,
se mostraram úteis durante a fase de Desenvolvimento de um aplicativo móvel e
uma se mostrou útil durante a fase de Teste. Todas estão disponíveis de forma
gratuita para serem utilizadas. Dentre as que são úteis na fase de Desenvolvimento,
o framework EyeVis39 utiliza da API de Machine Learning Google Tensorflow e
algoritmos de detecção de imagem para providenciar ao desenvolvedor uma
ferramenta para implementação de análise de objetos para pessoas com deficiência
visual. A ferramenta é voltada ao desenvolvimento Android e sua última atualização
data de março de 2018.
Para auxiliar o desenvolvedor a utilizar os mecanismos de acessibilidade
disponíveis de modo nativo para desenvolvimento Android, as bibliotecas AndroidAccessibility-Utilities40, última atualização em março de 2017,

e Android-

Accessibility-Service-Boilerplate41, última atualização em março de 2017, tem como
objetivo simplificar a utilização desses mecanismos providenciando, segundo os

38

https://ds.gpii.net/develop/components/louis
https://github.com/khitk9738/EyeVis
40
https://github.com/chriscm2006/Android-Accessibility-Utilities
41
https://github.com/chriscm2006/Android-Accessibility-Service-Boilerplate
39
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criadores, uma melhor documentação e classes mais simples de serem utilizadas
durante o desenvolvimento do aplicativo.
Especificamente para o desenvolvimento iOS, a biblioteca Swach 42, última
atualização em fevereiro de 2018, facilita a implementação de escalonamento dos
textos do aplicativo iOS para quando o usuário com deficiência visual necessitar
realizar o recurso de zoom no celular. Já a biblioteca AcessibilityFormatter43, também
para desenvolvimento iOS, auxiliam na inserção de pistas visuais em objetos de UI
para melhor proveito do leitor de tela Voice Over sobre o aplicativo, tendo sua última
atualização com data de maio de 2017.
A ferramenta útil na fase de teste é a Ama-library44 é uma biblioteca para
aplicações Android que auxilia o desenvolvedor na escrita de testes de
acessibilidade automáticos de UI. Sua última atualização data de abril de 2017.

3.2.3.3 ACCESSIBILE e AEGIS
As bases ACCESSIBLE e AEGIS foram encontradas durante a realização da
RSL. Devido a essas bases, os estudos de Gemou et al. (2016) e Giakoumis et al.
(2014) puderam apresentar suas ferramentas, tornando-se potenciais fonte de
outras ferramentas que poderiam ser úteis nesta pesquisa.
Após análise nas duas bases, apenas uma ferramenta diferente das
mencionadas nos estudos da RSL foi encontrada. A ferramenta MIS Tool 45,
encontrada na base ACCESSIBLE, é um software para simular o uso de um
aplicativo Android por um usuário com deficiência visual, semelhante à ferramenta
DIAS mencionada na RSL, mostrando-se útil durante a fase de testes do aplicativo.
A última atualização da ferramenta foi em junho de 2014.
Para a base AEGIS, nenhuma ferramenta, fora as já mencionadas pelo
estudo de Gemou et al. (2016) e listada na RSL, foi encontrada.

42

https://github.com/Mindgrub/Swash
https://github.com/twobitunicorn/AccessibilityFormatter
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https://github.com/ama-csail/AMA-Library
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http://www.accessible-eu.org/index.php/mis-tool.html
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3.2.3.4 Android Accessibility
As seções sobre acessibilidade do site sobre desenvolvimento Android,
provido pela Google, instruem o desenvolvedor com diversos artigos sobre como
deixar o aplicativo em desenvolvimento acessível para diversos tipos de deficiência,
entre elas deficiências visuais, agrupados em diversas subseções. Dentre as
subseções, a de nome “Teste a acessibilidade de seus aplicativos” apresenta um
conjunto de ferramentas de apoio ao desenvolvedor para verificar a acessibilidade
de seu aplicativo Android, sendo úteis durante as fases de Desenvolvimento e
Testes do aplicativo. Ao fim da pesquisa nessa base, seis ferramentas foram
selecionadas e todas elas estão disponíveis gratuitamente para uso.

Com

relação a escrita de testes automáticos de UI para o aplicativo, as opções de
ferramentas recomendadas pela Google são as bibliotecas Espresso 46 e Roboletric47.
Ambas as ferramentas apresentam recursos para auxiliar o desenvolvedor a
escrever testes de UI que são executados automaticamente e avaliam a
acessibilidade do aplicativo informando o usuário caso alguma violação ocorra,
segundo recomendações de acessibilidade Android providas pela Google, aconteça.
A ferramenta Espresso foi atualizada em agosto de 2018 e a ferramenta Roboletric
em maio de 2018.
Também se utilizando do guia Google de acessibilidade Android, a ferramenta
Accessibility Scan48 é uma aplicação que analisa a acessibilidade dos objetos de UI
durante o uso do aplicativo em um smartphone ou emulador. A ferramenta apresenta
um relatório destacando os componentes de UI que violaram regras de
acessibilidade e informa como consertá-los. Sua última atualização data de
setembro de 2018.
Apesar de a ferramenta Accessibility Scan informar objetos de UI com
problemas de acessibilidade, a ferramenta apenas informa as violações de
acessibilidade do aplicativo sob uso. Para poder utilizar a técnica de debug e
encontrar as falhas de acessibilidade mencionadas, o software UI Automator
Viewers49 e o framework Node Tree Debugging50 são recomendadas pela Google
46

https://developer.android.com/training/testing/espresso/
http://robolectric.org/
48
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.accessibility.auditor
49
https://developer.android.com/training/accessibility/testing#ui-automator-viewer
47
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para essa função, pois ambos mostram ao usuário a hierarquia e os atributos dos
componentes de UI do aplicativo sob teste, podendo auxiliá-lo a encontrar o
problema informado. Ambas as ferramentas foram atualizadas em setembro de
2018.
Todas as ferramentas citadas se demonstram úteis durante a fase de Testes
do aplicativo Android. Durante a fase de Desenvolvimento, é recomendado pela
Google o uso do plug-in Lint51, presente na IDE Android Studio. O Lint analisa
estaticamente o código escrito durante o processo de compilação do código,
alertando o desenvolvedor de possíveis falhas no código. Dentro essas falhas, o Lint
avisa o desenvolvedor de problemas de acessibilidade segundo recomendações de
acessibilidade Android fornecidas pela Google. A última atualização da ferramenta
Lint data de setembro de 2018.

3.2.3.5 iOS Accessibility
Assim como a plataforma Android, a empresa Apple também disponibiliza
uma seção sobre acessibilidade em seu website voltado para desenvolvimento para
a plataforma iOS. Essa seção apresenta guias e recomendações de acessibilidade
para o desenvolvedor, além de informar ferramentas úteis para incorporação de
acessibilidade durante o desenvolvimento do aplicativo. Ao fim da pesquisa nessa
base, duas ferramentas foram selecionadas e estão disponíveis gratuitamente para
uso.
O

framework

UiKit52,

atualizada

em

setembro

de

2018,

provê

ao

desenvolvedor um conjunto de recursos como métodos e componentes de UI que
inserem recursos de acessibilidade no aplicativo iOS, segundo o guia de
acessibilidade iOS fornecidos pela Apple. Esse framework pode ser encontrado no
SDK de desenvolvimento iOS e se mostra útil durante a fase de Desenvolvimento do
aplicativo.

50

https://developer.android.com/training/accessibility/testing#node-tree-debugging
https://developer.android.com/training/accessibility/testing#lint
52
https://developer.apple.com/documentation/uikit
51
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Para a fase de Testes, o plug-in presente na IDE XCode de nome
Accessibility Inspector53, atualizado em setembro de 2018, analisa o aplicativo sob
uso em um smartphone ou emulador e informa possíveis violações de acessibilidade
segundo guia de acessibilidade iOS provido pela Apple. Além de informar violações
de acessibilidade, essa ferramenta também informa a hierarquia de componentes UI
do aplicativo sob uso destacando o problema de acessibilidade encontrado.

3.2.3 Resumo das ferramentas comerciais
Assim como na RSL, foi possível notar uma grande quantidade de
ferramentas (225) que foram encontradas e analisadas segundo os critérios de
aceite estipulados para esta pesquisa exploratória nas bases comerciais
selecionadas. Porém, em sua maioria, essas ferramentas ou eram voltadas ao
desenvolvimento web e não ao desenvolvimento móvel nativo, ou não eram úteis
para incorporação de acessibilidade para deficiência visual. Também, dentre os
resultados nas buscas nas bases comerciais, várias delas eram ferramentas
voltadas ao usuário final e não ao desenvolvedor de aplicativos móveis. Ao fim
apenas 25 atendiam os critérios de inclusão para essa busca sistemática.
As ferramentas comerciais selecionadas se mostraram úteis para as fases de
Desenvolvimento, Teste e Manutenção.
Dentre as ferramentas selecionadas que se mostraram úteis na fase de Teste,
foi possível observar uma tendência em ferramentas que usam de testes
automáticos de UI escritos pelo desenvolvedor para avaliar a acessibilidade do
aplicativo e ferramentas que avaliam acessibilidade durante o aplicativo em uso pelo
desenvolvedor em um smartphone ou emulador. Para as que atendem à fase de
Desenvolvimento, foram encontradas ferramentas que fornecem componentes, ou
apoiam o desenvolvedor a criar componentes de UI acessíveis, seja auxiliando o
desenvolvedor a criar interações acessíveis por meio de comandos de voz, inserindo
vibrações em componentes de tela ou analisando e interpretando imagens para
pessoas com deficiência visual, demonstrando que foi possível encontrar diversas
opções de ferramentas que possam ser usadas nessa fase.
53

https://developer.apple.com/library/archive/documentation/Accessibility/Conceptual/AccessibilityMacOSX/
OSXAXTestingApps.html
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Com relação à fase de Manutenção, apenas a ferramenta forApp pôde ser
classificada nessa fase, sendo essa útil para avaliar a acessibilidade do aplicativo
finalizado e disponibilizado em lojas de aplicativos.
Por fim, assim como analisado na RSL, por conta da plataforma Android ser
open source, durante a condução desta pesquisa exploratória nas bases comerciais
foi possível analisar um maior número de ferramentas voltadas a plataforma Android,
principalmente nas bases GitHub e GPII. Porém, comparando as ferramentas
encontradas e discorrendo sobre suas utilidades para o desenvolvedor, é possível
concluir que as ferramentas encontradas nesta pesquisa apresentam opções para
os desenvolvedores de ambas as plataformas.
A Tabela 5 resume as ferramentas encontradas nessa pesquisa exploratória
em bases comerciais.
Tabela 5: Resumo das ferramentas em bases comerciais
Base

Ferramenta

Fase no ciclo de

Tipo

Plataforma

desenvolvimento
W3C

Web

Accessibility

forApp

Manutenção

Aplicação

Android e iOS

WorldSpace Attest

Teste

Biblioteca

Android e iOS

Speechutils

Desenvolvimento

Biblioteca

Android

Julius

Desenvolvimento

Framework

Android e iOS

Pocketphix

Desenvolvimento

Framework

Android e iOS

Kaldi

Desenvolvimento

Biblioteca

Android

P4A - AndroidVibrationModule

Desenvolvimento

Biblioteca

Android

Deque Accessibility iOS Framework

Desenvolvimento

Framework

iOS

Color

Desenvolvimento

Biblioteca

iOS

Louis

Teste

Biblioteca

iOS

EyeVis

Desenvolvimento

Framework

Android

Accessibility-Utilities

Desenvolvimento

Biblioteca

Android

Accessibility-Service-Boilerplate

Desenvolvimento

Biblioteca

Android

Swach

Desenvolvimento

Biblioteca

iOS

AcessibilityFormatter

Desenvolvimento

Biblioteca

iOS

Ama-library

Teste

Biblioteca

Android

MIS Tool

Teste

Aplicação

Android

Espresso

Teste

Biblioteca

Android

Roboletric

Teste

Biblioteca

Android

Accessibility Scan

Teste

Plug-in

Android

UI Automator Viewers

Teste

Plug-in

Android

Node Tree Debugging

Teste

Framework

Android

Lint

Desenvolvimento

Plug-in

Android

UiKit

Desenvolvimento

Framework

iOS

Evaluation Tool List

GPII

GitHub

ACCESSIBLE

e

AEGIS

Android Accessibility

iOS Accessibility
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Base

Ferramenta

Fase no ciclo de

Tipo

Plataforma

Plug-in

iOS

desenvolvimento
Accessibility Inspector

Teste

Fonte: Elaborada pelo próprio autor

3.3 Considerações finais do capítulo
Este capítulo apresentou o estado da arte das ferramentas que são úteis para
a inserção e verificação de acessibilidade para pessoas com deficiência visual
durante o processo de desenvolvimento de um aplicativo móvel. Para isso, foi
conduzido uma RSL em bases acadêmicas e uma pesquisa exploratória em bases
comerciais. Ambas as pesquisas foram importantes e se complementaram para
avaliar um panorama acurado das tendências de ferramentas voltadas a
desenvolvedores.
Durante a condução das duas pesquisas, avaliou-se em que momento as
ferramentas encontradas podem ser utilizadas durante o ciclo de desenvolvimento
de

aplicativo,

classificando-as

nas

fases

Requisitos,

Mobile

Design,

Desenvolvimento, Testes e Manutenção, além de classificar o grau de maturidade
das ferramentas utilizando a escala TRL de maturidade de software.
Com relação ao ciclo de desenvolvimento, foram encontradas mais
ferramentas úteis nas fases de Desenvolvimento e Teste do que nas demais fases.
Tais ferramentas apoiavam o desenvolvedor a criar e utilizar componentes e
recursos acessíveis aos usuários com deficiência visual e a verificar a acessibilidade
utilizando os guias como WCAG 2.0 e os guias providos pelas empresas Apple e
Google. Apesar de as outras fases não possuírem tantas ferramentas, o conjunto
encontrado cobre todo o ciclo de desenvolvimento, que demonstra que há opções
para o desenvolvedor inserir e avaliar acessibilidade em seus aplicativos móveis
nativos.
Entretanto, com relação as ferramentas que avaliam acessibilidade para
deficiência visual no aplicativo, essas se faziam durante a fase de Testes e
dependem de o desenvolvedor escrever casos de testes automáticos de UI ou
dependem do uso do aplicativo em smartphones e emuladores enquanto utilizam
tais ferramentas. Por necessitar de realizar tais ações com as ferramentas, e essas

65

podem não participar do ciclo de desenvolvimento do aplicativo, esse panorama de
uso das ferramentas de verificação de acessibilidade norteou a escolha de conceber
uma ferramenta que automaticamente pudesse instruir o desenvolvedor sobre os
problemas de seu aplicativo móvel sem esse precisar realizar nenhuma ação.
Pensando nisso, uma das ferramentas levantadas, o Lint, buscar por
problemas de acessibilidade no código. Entretanto, o Lint utiliza-se do guia de
acessibilidades fornecida pela empresa Google, o que demonstra uma abertura para
avaliar outros guias de acessibilidade, como os utilizados pelo conjunto de
ferramentas encontrado neste estudo, para incrementar novas regras para a
ferramenta e auxiliar o desenvolvedor a avaliar a acessibilidade do aplicativo durante
seu desenvolvimento.
Por fim, as ferramentas encontradas no estado-da-arte que visam verificar
acessibilidade não demonstraram a mesma abertura para melhorias, como o Lint,
por não serem open source.
Considerando-se o cenário atual das ferramentas disponíveis para o
desenvolvedor, o próximo capítulo apresenta a proposta concreta do protótipo da
ferramenta

de

análise

de

código

para

avaliar

acessibilidade

durante

o

desenvolvimento, assim como os critérios de implementação e os objetivos a serem
atingidos com este trabalho.
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4 ACCESSIBILINT – PROPOSTA DA FERRAMENTA
Neste capítulo, apresenta-se a proposta da ferramenta a ser construída neste
trabalho.
Para isso, este capítulo é divido em três seções. A primeira apresenta uma
contextualização sobre análise estática de código em ambiente Android, seguidos da
proposta da ferramenta, e por fim os guias e estudos de acessibilidade a serem
utilizados para coletar recomendações a se tornarem regras da ferramenta.
4.1 Análise Estática de Código – Lint
Ferramentas de análise estática analisam o código enquanto ele está sendo
escrito e informam o desenvolvedor por meio de mensagens se algum segmento de
código não está em conformidade com as diretrizes de codificação selecionadas. É
uma ferramenta fácil de se executar e como as mensagens de erros são precisas,
torna-se fácil consertar o erro (Hansson, 2014).
Lint foi o nome dado por Johnson (1978) ao utilitário Unix de análise estática
de código desenvolvida para verificar a linguagem C. Lint em inglês significa fiapo,
felpa, lanugem, algo que se deve limpar como a poeira (OXFORD, 2019). O termo
ficou como sinônimo de análise estática de código.
O Android Studio oferece uma ferramenta de verificação de código open
source, também denominada Lint, para ajudar a identificar e corrigir problemas com
a qualidade estrutural do código, sem executar o aplicativo nem criar casos de teste.
Cada problema detectado pela ferramenta é relatado como uma mensagem
descritiva e um nível de severidade, permitindo priorizar rapidamente quais
aprimoramentos essenciais serão efetuados. Além disso, o desenvolvedor pode
reduzir o nível de gravidade de um problema para ignorar problemas não relevantes
ao projeto, bem como aumentar o nível de gravidade para destacar problemas
específicos. (ANDROID LINT, 2018).
A ferramenta Lint verifica os arquivos de origem de um projeto Android para
identificar possíveis erros de precisão, segurança, desempenho, usabilidade,
acessibilidade e internacionalização. Quando o desenvolvedor utiliza o Android
Studio, a compilação de um aplicativo sempre executa as inspeções configuradas do
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Lint e da IDE. No entanto, é possível executar manualmente as inspeções ou
executar o Lint na linha de comando.
Figura 2: Fluxo do Android Lint

Fonte: Android Lint (2018)

A figura 2 mostra os componentes da ferramenta Lint. Nela, observam-se os
seguintes:
•

App Source Files (Arquivos de origem): Os arquivos de origem
consistem nos arquivos que compõem um projeto Android, incluindo
arquivos Java ou Kotlin, arquivos XML, ícones e arquivos de
configuração do ProGuard. A ferramenta Android Lint lê o conteúdo
desses arquivos em busca de ocorrências de erros para informar ao
desenvolvedor.

•

Lint.xml: Arquivo de configuração usado para especificar todas as
verificações que o desenvolvedor não queira que o Lint avise e para
personalizar os níveis de severidade dos problemas encontrados.

•

Lint tool (Ferramenta Lint): Ferramenta que verifica a existência de
problemas de código estruturais que podem afetar a qualidade e
desempenho do aplicativo Android.

•

Lint output (Resultado da verificação do Lint): Os resultados do Lint
são fornecidos por meio de mensagens no console ou na janela de
nome Inspection Results da IDE Android Studio. As mensagens
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mostram a severidade do problema e a categoria que o problema
encontrado representa.
A figura 3 mostra a janela de Resultado de Inspeção (“Inspection Result”) na
qual é possível observar uma lista com os problemas encontrados pelo Lint no
código do projeto Android na IDE Android Studio. É possível clicar em um item da
lista e observar a descrição e em qual arquivo do projeto encontra-se a violação
encontrada pelo Lint.
Figura 3: Demonstração da janela do Resultado de Inspeção realizado pelo Lint

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

•

1) Área onde ficam os Arquivos de Origem;

•

2) Área de codificação do layout. Ao colocar o mouse sob o
elemento em amarelo, uma mensagem breve é demonstrada ao
desenvolvedor da violação;

•

3) Área Inspect Result listando os problemas encontrados pelo
Android Lint;

•

4) Descrição detalhada da violação encontrada pelo Lint.
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4.2 Proposta da ferramenta
Como visto no capítulo anterior, as ferramentas encontradas que realizavam
verificação de acessibilidade no aplicativo móvel dependiam da escrita de casos de
testes automáticos pelo desenvolvedor ou dependiam da execução do aplicativo em
um smartphone ou emulador para avaliar o quão acessível o aplicativo se
apresentava a uma pessoa com deficiência visual. Esses tipos de ações podem não
ser realizadas pelos desenvolvedores pois, durante o desenvolvimento do aplicativo,
o desenvolvedor pode optar por não escrever casos de teste ou avaliar a
acessibilidade do aplicativo por meio de seu uso em smartphone e emuladores.
Pensando nisso, optou-se por criar uma ferramenta que não dependesse de uma
ação direta do desenvolvedor e pudesse avisar os problemas de acessibilidade de
forma automática.
A IDE Android Studio possui uma ferramenta denominada Lint que realiza
verificações automáticas no código em busca de problemas estruturais no projeto
Android. Porém, na categoria Acessibilidade, o Lint faz apenas cinco verificações no
código (ANDROID LINT, 2018), sendo elas:
1. Se o desenvolvedor estiver criando um componente de UI personalizado,
notifica-o informando para sobrescrever os métodos getContentDescription()
e setContentDescription(). Esses métodos disponibilizam que o leitor de tela
possa ler uma descrição textual do componente de UI.
2. Se o desenvolvedor estiver criando um componente de UI personalizado e
esse possuir eventos de toque do tipo onTouchEvent e OnTouchListener,
informa o desenvolvedor a sobrescrever o método performClick() também.
Segundo o Android Lint, sobrescrevendo o método performClick() evita que
eventos indesejados sejam acionados caso o usuário interaja com o
componente por meio do leitor de tela.
3. Verifica se componentes não textuais, como imagens, contêm o componente
para descrição textual de nome contentDescription preenchido.
4. Verifica se o componente de UI que pode realizar a ação de click também
pode receber foco pelo teclado. Componentes de click que não recebem foco
não são acessíveis pelo teclado.
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5. Verifica se está faltando o atributo android:labelFor ou android:hint nos
componentes de edição de texto.
Tendo em vista os pontos citados, procura-se verificar se é possível melhorar
a ferramenta Lint presente na IDE Android Studio incrementando verificações de
acessibilidade para deficiência visual. Como a ferramenta proposta neste trabalho
visa acessibilidade e utiliza a ferramenta Android Lint como base, ela foi nomeada
de AccessibiLint.
Para isso, coletam-se as diretrizes presentes no guia WCAG 2.1 que são
pertinentes a deficiência visual, analisando-se quais podem ser incluídas ou
modificadas para o ambiente móvel. Além de utilizar o guia WCAG, este trabalho
utiliza recomendações de acessibilidade presentes nos estudos de Siebra et al.
(2017), BBC (2017), Gomes (2018) e Martins (2016) para poder compor uma lista de
verificações, as quais são implementadas como regras na ferramenta Lint.
Por fim, é importante destacar que a ferramenta desenvolvida neste trabalho
não compete com as ferramentas encontradas que verificam acessibilidade em
aplicativos. Como a ferramenta AccessibiLint atua durante a escrita do código, ela
pode ser agregada ao processo de verificação de acessibilidade, auxiliando para
quando o desenvolvedor utilize as ferramentas citadas no capítulo anterior, essas
encontrem menos violações e possa garantir um aplicativo mais acessível.

4.3 Guias de acessibilidade para a ferramenta
Guias de acessibilidade proveem recomendações de como criar um software
acessível. Durante leitura de estudos acadêmicos sobre acessibilidade e durante o
levantamento do estado-da-arte, foi possível se deparar com guias que poderiam
serem analisados para que suas recomendações se tornassem regras da
ferramenta. Com isso, foram selecionados os guias a seguir.
A versão 2.1 do guia WCAG tem como objetivo melhorar o guia em duas
áreas que estão relacionadas ao propósito deste trabalho: usuários com baixa visão
e usuários com deficiências utilizando dispositivos móveis. O guia demonstrou ser
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importante durante a concepção da RSL, apesar da mesma concluir que outras
diretivas de acessibilidade são importantes para o ambiente móvel.
Tendo em vista essa questão, o estudo de Siebra et al. (2017) contribui nas
recomendações analisadas para serem inseridas na ferramenta AcessibiLint. Os
autores entrevistaram pessoas com deficiência visual que utilizam dispositivos
móveis e realizaram uma RSL em busca de recomendações de acessibilidade para
compor um guia segmentado a desenvolvedores da plataforma Android que queiram
manter seus aplicativos acessíveis para pessoas com deficiência.
Também voltado exclusivamente para desenvolvimento móvel, o guia BBC
(2017) se mostra importante para a concepção da ferramenta. Nesse guia as
recomendações de acessibilidade são apresentadas junto com instruções ao
desenvolvedor de como elas podem ser implementadas no código do aplicativo, indo
de encontro com a proposta de análise de código do AccessibiLint.
Outro estudo que colheu recomendações de acessibilidade para compor uma
ferramenta direcionada ao desenvolvimento de software acessível é o de Gomes et
al. (2018). O autor criou o simulador de deficiência visual Screen Reader Simulator SRS para auxiliar desenvolvedores a compreenderem como pessoas com
deficiência visual interagem com um website. Apesar de ser a ferramenta voltada ao
desenvolvimento web, as recomendações colhidas pelo autor são passíveis de
análise e podem ser úteis para a ferramenta proposta neste trabalho.
Por fim, o estudo de Martins (2016) colhe recomendações de acessibilidade
para criar um aplicativo Android para pessoas idosas. Segundo o autor, pessoas
idosas passam a desenvolver deficiências mediante seu envelhecimento, como por
exemplo a perda da visão. Para isso, as recomendações colhidas pelo o autor
abrangem deficiência visual e podem ser úteis para a ferramenta deste trabalho.
É importante ressaltar que algumas recomendações de acessibilidade
presentes nos guias selecionados têm um grau de abstração que torna impossível
automatizá-las em uma ferramenta de análise estática. Portanto, faz-se necessária
uma análise de cada recomendação presente nos guias para decidir se é possível
inseri-la na ferramenta proposta neste trabalho. Este é o objetivo do próximo
capítulo.
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4.4 Considerações finais do capítulo
Este capítulo apresentou a proposta do AccessibiLint, uma ferramenta que
analisa o código estático em busca de violações de acessibilidade para pessoas
com deficiência visual em um projeto Android. Discorreu-se sobre análise estática de
código presente na IDE Android Studio por meio da ferramenta Lint. Em seguida foi
apresentou-se a proposta e objetivo deste trabalho junto com as escolhas de guias a
serem utilizados para colher recomendações de acessibilidade a serem aplicadas na
ferramenta.
Tendo em vista a proposta, o capítulo 5 tem como objetivo apresentar as
recomendações utilizadas, assim como discorrer sobre aquelas que são possíveis
automatizar utilizando o Android Lint e a apresentação do processo de inserção
dessas no AccessibiLint.
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5 CONSTRUÇÃO DA FERRAMENTA ACCESSIBILINT
Neste capítulo, apresenta-se a construção da primeira versão da ferramenta
AccessibiLint. Para isso, este capítulo é dividido em três seções. A primeira
apresenta o processo de coleta das recomendações de acessibilidade para
deficiência visual dos guias previamente selecionados, discorrendo sobre sua
viabilidade de implementação como regra do AccessibiLint. A segunda apresenta o
processo de criação de uma regra personalizada utilizando o Android Lint, e por fim
discutem-se as limitações encontradas durante o desenvolvimento da ferramenta
utilizando as regras coletadas e o Android Lint.

5.1 Recomendações de Acessibilidade
Conforme apresentado no capítulo anterior, o Lint analisa o código do
aplicativo baseado em regras de verificações de diversas categorias para informar o
desenvolvedor

sobre

problemas

em

seu

código.

Tendo

em

vista

esse

comportamento, as recomendações de criação de software acessível presente nos
guias de acessibilidade podem se tornar regras a serem utilizadas pela ferramenta
Lint.

5.1.1 Coleta das regras
Para

coletar

as

regras,

primeiramente realizou-se

uma

leitura

das

recomendações presentes nos guias e um filtro para apenas coletar aquelas que são
pertinentes a deficiência visual. Siebra et al. (2017) e Gomes (2018) são estudos
voltados à deficiência visual, portanto todas as recomendações presentes foram
selecionadas. WCAG 2.1 e BBC (2017) são voltadas à acessibilidade em geral,
entretanto, ambos os guias, nas descrições de suas recomendações, indicam para
que tipo de deficiência essas podem ser utilizadas, sendo esse o critério para
selecionar aquelas que vão de encontro com o propósito deste trabalho. Martins
(2016) volta seu estudo a pessoas idosas e suas recomendações não possuem
distinção de uma deficiência providas pelo autor. Nesse caso, utilizaram-se as
recomendações colhidas nos guias anteriores como base para analisar as do estudo
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de Martins (2016) e o auxílio de uma pessoa com deficiência visual para realizar o
filtro. O guia WCAG 2.1 e o estudo de Gomes (2017) são primeiramente voltados ao
desenvolvimento web, portanto nessa etapa foram analisadas também as
recomendações que fossem pertinentes ao ambiente móvel. Aquelas que eram
relacionadas a tags e componentes de UI presentes somente em ambiente web,
assim como aquelas que tratavam do uso de teclados e mouse foram removidas.
Após isso, realizou-se uma releitura das recomendações selecionadas para
agrupar aquelas que são semelhantes dentre os guias, por exemplo, uma
recomendação de contraste de cor entre componentes de UI para pessoas com
daltonismo foi encontrada em 3 dos 5 guias selecionados; essas recomendações
foram agrupadas como apenas uma possível regra da ferramenta.
Finalmente, analisaram-se aquelas que possam ser automatizadas como
regra do AccessibiLint. Nessa etapa, as recomendações são analisadas sob ótica do
nível de complexidade de sua implementação como regra da ferramenta. Foram
encontradas recomendações que não seria possível implementar devido ao seu alto
grau de abstração, ou seja, a sua interpretação depende de uma análise humano
que possa compreender o contexto da aplicação sob desenvolvimento e desta forma
moldar as ações recomendadas, como os exemplos a seguir:
“Critério de Sucesso 3.1.6: Pronúncia: Um mecanismo está
disponível para identificar a pronúncia específica de palavras, onde o
significado das palavras, no contexto, é ambíguo sem conhecer a
pronúncia. (W3C, 2018)”

Essa recomendação remete ao momento que o leitor de tela lê palavras
homógrafas que possuem grafia idêntica, mas sonoridade e sentidos diferentes,
como por exemplo o verbo “molho” (/mólho/) e o substantivo “molho” (/môlho/). Por
depender do contexto da frase onde a palavra se situa, não seria possível validar
essa recomendação como regra de uma ferramenta de análise estática.

“Recomendação 5: Prover dicas explícitas de como realizar a
interação no intuito de facilitar o processo de aprendizado inicial do
usuário (MARTINS, 2016)”
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Para uma ferramenta de análise estática de código não seria possível verificar
se existem dicas e se elas estão explicitas e abrangentes o suficiente para que
pessoas com deficiência visual possam realizar uma ação no aplicativo.
“Conteúdo alterado dinamicamente: A página apresenta um
mecanismo que atualiza a página com nova informação ou realoca a
informação existente sem o conhecimento dos usuários. Essa
adaptação pode causar desorientação nos usuários cegos (GOMES,
2018)”

Por se tratar de uma ferramenta que analisa o código durante o
desenvolvimento, não seria possível analisar se a tela sofreu alterações, pois para
isso seria necessário que o aplicativo estivesse sendo executado para atualizar
informações na tela. Mesmo com o aplicativo sendo executado, ainda assim
dependeria de uma pessoa para analisar se, após a atualização da tela, as
informações ainda estão compreensíveis por um usuário com deficiência visual.
Após realizar esse filtro, foram encontradas o total de 30 possíveis
recomendações a serem inseridas como regras do AcessibiLint, que se apresentam
na Tabela 6.
Tabela 6: Possíveis recomendações a virarem regras do Acessibilint
Recomendação

Fonte

Contraste entre componentes de tela e plano de fundo deve possuir taxa

SIEBRA et al, 2017;

de contraste de 4.5

W3C,

2018;

BBC,

2017
Componente deve possuir área de toque com tamanho suficiente para

SIEBRA et al. 2017;

pessoas com deficiência visual

W3C,

2018;

BBC,

2017
Evitar ações de toque no plano de fundo do aplicativo

MARTINS, 2016

Evitar colocar o componente barra de ferramenta dentro de um layout com

SIEBRA et al., 2017

rolagem
Cada componente da tela deve possuir um texto único. Textos iguais

BBC, 2017

podem confundir o usuário que utiliza leitor de tela
Evitar usar palavras separadas como W E L C O M E

GOMES, 2018

Eviar uso de sliders

MARTINS,

2016;

W3C, 2018
A aplicação deve fornecer recurso que reduzam o esforço do usuário

SIEBRA et al., 2017
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Recomendação

Fonte

Sempre providenciar um título para a tela da aplicação para auxiliar

BBC,

usuários que usam leitores de tela

2018

O teclado deve ser personalizado para suportar o tipo de entrada

BBC,

correspondendo ao campo de texto

2018

Ações importantes da aplicação devem ficar próximas as extremidades da

SIEBRA et al., 2017

2017;

W3C,

2017;

W3C,

tela
Links devem ser devidamente rotulados para pessoas com deficiência

BBC, 2017; SIEBRA

visual

et al., 2017; W3C,
2018

Componentes devem possuir espaçamento entre as bordas e outros

BBC, 2017; SIEBRA

componentes na tela

et al., 2017

Fornecer rótulos alternativos em componentes não textuais

BBC, 2017; GOMES,
2018; SIEBRA et al.,
2017; W3C, 2018

A tela deve possuir poucos itens de interação. Evitar layouts muito

GOMES,

2018;

complexos

MARTINS,

2016.

SIEBRA et al., 2017
Não inserir textos muito longos em componentes de texto

SIEBRA et al., 2017

Elementos decorativos devem ser escondidos das tecnologias assistivas

BBC,

do dispositivo móvel

2018

Avisar ao usuário quando abrir um novo item fora do contexto da aplicação,

BBC, 2017

2017;

W3C,

como por exemplo abrir o navegador de internet do smartphone
Evitar utilizar arte ASCII como smilies em textos

GOMES, 2018

O aplicativo deve manter a tela do aplicativo ativa por tempo ilimitado

SIEBRA et al., 2017

quando o leitor de tela estiver ativado
Notificações de ações devem ser fáceis para o usuário com deficiência

BBC, 2017; SIEBRA

visual melhor identifica-los

et al., 2017

Formatos visuais como cor, tipo ou tamanho da fonte não devem ser

BBC, 2017

utilizados apenas para informar a importância do campo
Componentes de interação devem possuir o mesmo tamanho quando

SIEBRA et al, 2017

estiverem na mesma tela
Rótulos devem ficar próximo de componentes de controle do formulário

BBC, 2017; GOMES,

como campos de inserção de texto

2018; SIEBRA et al.,
2017; W3C, 2018

Animações devem possuir botões de pausa e não devem ser tocadas por

BBC,

mais que três segundos

2018

Evitar áudio tocando quando entrar na tela. Se existir, deve possuir

BBC,

controles de pausa e não tocar mais que três segundos

2018

2017;

W3C,

2017;

W3C,
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Recomendação

Fonte

Não possuir tempo para efetuar ações no aplicativo. Se existir, possuir

BBC,

forma de aumentem esse tempo

2018

Informar ao usuário sobre orientação da tela

SIEBRA et al., 2017;

2017;

W3C,

W3C, 2018
Listas suspensas que expandem ao toque do usuário devem ficar na parte

SIEBRA et al., 2017

superior da tela
Possuir uma sequência lógica de foco dos objetos que possam ser

BBC, 2017; SIEBRA

interagidos pelo usuário

et al., 2017; W3C,
2018

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

O processo de desenvolvimento mostrou que das 30 regras identificadas, 13
não poderiam entrar como regras na primeira versão do AcessibiLint devido sua
dificuldade de implementação ou devido as limitações do Android Lint. As limitações
são apresentadas na seção 5.3. A tabela 7 apresenta as regras descartadas junto
com a justifica de descarte.
Tabela 7: Regras descartadas e justificativa de descarte
Regras descartadas

Justificativa

Avisar ao usuário quando abrir um novo item fora

Apesar de ser possível identificar o código que

do contexto da aplicação, como por exemplo abrir

abre

o navegador de internet do smartphone (SIEBRA

estaticamente seria difícil analisar se alguma

et al., 2017)

mensagem foi mostrada para o usuário antes

o

navegador

pelo

aplicativo,

da execução desse código
Evitar utilizar arte ASCII como smilies em textos

Apesar

da

(GOMES, 2018)

estaticamente

possibilidade
os

textos

de

analisar

presentes

na

aplicação, não foi encontrado, até momento da
concepção deste trabalho, algum algoritmo
que pudesse identificar caracteres que juntos
representam uma arte ASCII, como smileys.
O aplicativo deve manter a tela do aplicativo ativa

Não foi possível encontrar no Android Lint

por tempo ilimitado quando o leitor de tela estiver

alguma forma de identificar que o leitor de tela

ativado (SIEBRA et al., 2017)

está ligado no aplicativo Android.

Notificações de ações devem ser fáceis para o

Apesar

usuário com deficiência visual melhor identifica-

estaticamente as diversas maneiras que um

los (BBC, 2017; SIEBRA et al., 2017)

desenvolvedor pode notificar um usuário, seja

de

ser

possível

identificar

por meio de Snackbars, Toasts, Dialogs ou
texto na tela, ainda assim não seria possível
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Regras descartadas

Justificativa
identificar se o componente remete a uma
notificação

ao

usuário

e

se

esse

está

compreensivo o suficiente
Formatos visuais como cor, tipo ou tamanho da

Apesar de ser possível identificar os atributos

fonte não devem ser utilizados apenas para

de um objeto de texto, como por exemplo

informar a importância do campo (BBC, 2017)

TextView, não seria possível distinguir se essa
formatação remete a alguma notificação de
importância do objeto

Componentes de interação devem possuir o

No Android existem dois tipos de atributos a

mesmo tamanho quando estiverem na mesma

serem inseridos na altura e largura de objetos,

tela (SIEBRA et al., 2017)

são eles wrap_content e match_parent. O
atributo

wrap_content

informa

que

o

componente irá possuir o tamanho de seu
conteúdo, como por exemplo seu texto. O
match_parent informa que o componente terá
o tamanho da tela. Como esses atributos
deixam o objeto dinâmico com relação ao seu
tamanho,

um

analisador

estático

não

conseguiria afirmar se todos os componentes
da tela estão com o mesmo tamanho ou não.
Rótulos devem ficar próximo de componentes de

Uma tela no Android pode possuir layouts do

controle do formulário como campos de inserção

tipo

de texto (BBC, 2017; GOMES, 2018; SIEBRA et

FrameLayout ou TableLayout que distribuem

al., 2017; W3C, 2018)

os componentes de tela de maneira diferente,

LinearLayout,

RelativeLayout,

o que dificulta saber a posição de cada
componente no layout. Por ser custoso
analisar cada layout utilizado junto aos seus
componentes, essa regra foi descartada da
primeira versão do AccessibiLint.
Animações devem possuir botões de pausa e não

Apesar de ser possível identificar se existe

devem ser tocadas por mais que três segundos

alguma animação na tela, não é possível

(BBC, 2017; W3C, 2018)

estaticamente identificar se há botões que
representam o pause do componente, como
também não é possível contabilizar se a
animação tocou por três segundos

Evitar áudio tocando quando entrar na tela. Se

Embora existam métodos que são executados

existir, deve possuir controles de pausa e não

quando uma tela aparece para o usuário e que

tocar mais que três segundos (BBC, 2017; W3C,

são possíveis analisar estaticamente se estão

2018)

implementados

na

tela,

e

também

a
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Regras descartadas

Justificativa
possibilidade

de

componente

que

analisar
toca

se

há

áudio,

algum

como

o

componente MediaPlayer presente no Android
dentro desses métodos, ainda assim seria
difícil analisar se esse está tocando por 3
segundos. Outra dificuldade seria identificar se
há algum botão que poderia realizar a ação de
parar de tocar o áudio
Não possuir tempo para efetuar ações no

Apesar de ter a possibilidade de identificar se

aplicativo. Se existir, possuir forma de aumentem

existe algum objeto do tipo Timer no código,

esse tempo (BBC, 2017; W3C, 2018)

não

foi

encontrado

uma

forma

de,

estaticamente, analisar se esse timer possa
ser aumentado, como por exemplo, algum
botão que seja clicado e acrescente valor ao
timer.
Informar ao usuário sobre orientação da tela

Embora seja possível identificar, por meio de

(SIEBRA et al., 2017; W3C, 2018)

métodos implementados na tela que servem
para informar uma possível rotação da tela,
ainda assim há dificuldade em verificar se o
desenvolvedor

colocou

realmente

algum

informe para o usuário, devido a diversas
maneiras de notificar o usuário, sejam elas por
meio de componentes flutuantes de texto
como Toasts e Snackbar’s, ou até mesmo por
caixas

de alerta padrões

da plataforma

Android ou personalizada pelo desenvolvedor
Listas suspensas que expandem ao toque do

Como é possível criar a tela por meio de

usuário devem ficar na parte superior da tela

diversos tipos de layout, como RelativeLayout,

(SIEBRA et al., 2017)

LinearLayout

e

Framelayout,

e

os

componentes podem ter diversos tamanhos,
seria difícil identificar estaticamente se o
componente de lista suspensa (Spinner) está
da metade pra cima na tela
Possuir uma sequência lógica de foco dos objetos

Apesar de ser possível colocar atributos de

que possam ser interagidos pelo usuário (BBC,

foco

2017; SIEBRA et al., 2017; W3C, 2018)

android:nextFocusRight

nos

componentes

como
e

android:nextFocusLeft, não foi encontrada
uma forma de, estaticamente, identificar se há
uma sequencia lógica de foco para o usuário.

80

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Ao final do processo de análise e filtro das recomendações que seriam
inseridas como regras na ferramenta AccessibiLint, foi possível criar a primeira
versão da ferramenta com o total de 17 regras. A coleta dessas recomendações se
mostra não só importante para serem utilizadas no AccessibiLint, como também
podem servir de base para outras ferramentas que verificam acessibilidade em
aplicativos móveis.

5.1.2 Nível de prioridades das regras do AccessibiLint
Como mencionado no capítulo anterior, o Android Lint avisa o desenvolvedor
sobre alguma violação em seu código por meio de uma mensagem descritiva do
problema e de um nível de severidade do problema. Esse nível serve para destacar
as violações que necessitam ser priorizadas pelo desenvolvedor por meio de uma
escala de números inteiros 1 a 10, na qual as que possuem maiores níveis
aparecem primeiro para o desenvolvedor na janela do Resultado da Inspeção
(ANDROID LINT, 2018). Para as regras personalizadas inseridas no Android Lint,
compete ao desenvolvedor das regras inserir qual o valor de priorização essa regra
terá no Android Lint.
Tendo em vista esse comportamento, as regras do AccessibiLint possuem
níveis de severidade diferentes. Esses níveis foram estipulados com o auxílio dos
próprios guias, que já possuem níveis diferentes de priorização de suas
recomendações.
O guia WCAG 2.1 possui três níveis de prioridades para cada uma de suas
recomendações, juntas elas fornecem o nível de acessibilidade em que a página
web encontra-se em relação as diretrizes de acessibilidade do guia. São elas:
“Nível A: é o nível mínimo de conformidade; para obtê-lo,
a página Web cumpre todos os Critérios de Sucesso de
Nível A ou uma versão alternativa, em conformidade, deve
ser fornecida;
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Nível AA: para obtê-lo a página Web cumpre todos os
Critérios de Sucesso de Nível A e AA ou uma versão
alternativa, em conformidade AA, deve ser fornecida;
Nível AAA: é o nível mais elevado de conformidade; para
obtê-lo a página Web cumpre todos os Critérios de
Sucesso do nível A, AA e AAA ou uma versão alternativa,
em conformidade com AAA, deve ser fornecida.” (W3C,
2018)

Como cada recomendação possui apenas um dos três níveis de prioridade e
o Android Lint trabalha em uma escala de 1 a 10, estipulou-se que as
recomendações que viraram regra e que possuíam Nível A receberiam o valor 10, as
recomendações que possuíam Nível AA receberiam o valor 7 e as recomendações
que possuíam o Nível AAA receberiam o valor 3.
Com relação ao guia do estudo de Siebra et al. (2017), cada recomendação
possui ou o nível Mandatório ou o nível Desejável. Tendo em vista essa
classificação, para as recomendações desse guia que viraram regras da ferramenta,
as que possuíam o nível Mandatório receberam o valor 10, enquanto aquelas com o
nível Desejável receberam o valor 5.
O guia BBC (2017) também possui duas classificações que auxiliam a
estipular o valor da regra do AccessibiLint. Segundo o guia, as recomendações com
as classificações MUST e MUST NOT são recomendações que são facilmente
testadas com critérios não subjetivos e são tecnologicamente possíveis alcançar
com a tecnologia assistiva atual em dispositivos móveis. Já as recomendações
classificadas como SHOULD ou SHOULD NOT são menos testáveis, mas ainda sim
consideradas importantes para aplicativos móveis. Tendo em vista essas
classificações, as recomendações com MUST e MUST NOT são as que se mais
aproximam de serem implementadas com mais sucesso pois essas estão mais
próxima do desenvolvedor, sendo essas estipuladas com nível 10 no AccessibiLint,
enquanto as SHOULD e SHOULD NOT se mostram mais subjetivas e mais difíceis
de serem implementadas por completo como regra da ferramenta, portanto
receberam o valor 5.
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Os estudos de Gomes (2018) e Martins (2016) não possuíam em suas
recomendações nenhum nível de prioridade de implementação, portanto não foi
possível atribuir valor maior que 5 para as regras que foram criadas por meio de
suas recomendações.
Algumas das recomendações encontradas são compartilhadas entre os guias,
ou seja, possuem o mesmo significado e foram agrupadas como apenas uma
recomendação para se tornar uma regra do AcessibiLint. Com isso, calculou-se a
média do valor das recomendações de cada guia que foram agrupadas e seu
resultado tornou-se o valor a ser inserido na regra, como será apresentada na
subseção seguinte.

5.1.3 Regras do AccessibiLint

A seguir são apresentadas as regras coletadas para o AccessibiLint. Em
decorrência de que foram identificadas 17 regras, serão apresentadas a seguir as
duas primeiras regras juntamente com uma tabela contendo o título de todas as
outras com links para navegar para o Apêndice A, onde será possível visualizar o
descritivo de cada regras.
R01 – Relação de contrastes de componentes devem ter uma taxa de 4.5
Nível: 9
Componentes de tela devem possuir cores com uma taxa de contraste de no mínimo
4.5 em relação a cor do plano de fundo.
“R03: Os componentes de interface devem utilizar cores com alto
contraste em relação ao plano de fundo. Mandatório.” (SIEBRA et
al., 2017)
“WCAG 1.4.3 Contraste (Mínimo): A apresentação de textos e
imagens de texto devem conter uma relação de contraste de pelo
menos 4:5:1. LEVEL AA” (W3C, 2018)
“BBC – Cor de contraste: A cor de um texto ou cor de fundo de um
conteúdo deve ter contraste suficiente. MUST” (BBC, 2017)

83

Implementação: A ferramenta coleta o hex color, como por exemplo a cor branca
com o valor #FFFFFF, presente nos atributos android:background, se existir, e/ou
do atributo android:textColor, se existir, dos componentes de tela junto com o
atributo android:background do layout pai do componente e compara se a taxa de
contraste entre ambos é menor que 4.5. Se sim, informa ao desenvolvedor.
Figura 4: Exemplo de R01.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

O Código de implementação dessa regra encontra-se no Apêndice B.
R02 – Área de toque para componentes de interação
Nível: 8
A área de toque em componente de tela que possa receber interação de um
usuário deve ter largura e altura suficiente para pessoas com deficiência visual.
Segundo Siebra et al. (2017) e BBC (2017), esses guias indicam utilizar o valor
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padrão de 48dp proposto pela Google em seu guia Material Design (2018), sendo
esse o valor mínimo verificado pelo AccessibiLint.
A medida dp ou dip significa density-independent pixels e é instruída pela
Google para inserir como tamanhos de componentes de UI pois garante seu
tamanho em diversos tamanhos e resoluções de tela (ANDROID DIP, 2019).
“R13: A área de toque dos componentes de interface deve ter
tamanho e espaçamento que facilitem a interação do usuário.
Mandatório” (SIEBRA et al., 2017)
“WCAG 2.5.5 Área de toque: O tamanho alvo por ‘pointer inputs’ é
de pelo menos 44 por 44 CSS pixels. LEVEL AAA” (W3C, 2018)
“BBC-Tamanho da área de toque: Áreas de toques devem ser
largas o suficiente para receber um toque acurado do usuário.
MUST” (BBC, 2017)

Implementação: O AccessibiLint verifica os seguintes componentes: EditTexts,
RadioButtons, CheckBox, Buttons e/ou qualquer componente de UI que possua os
atributos android:onClick ou android:onTouch. Caso esses componentes possuam
explicitamente algum valor abaixo de 48dp em seus atributos android:layout_width
ou android:layout_height o desenvolvedor é notificado. Caso possua nesses
atributos valores como wrap_content ou match_parent, primeiramente verifica-se se
o layout pai do componente possui valores explícitos menores que 48dp para
notificar o usuário; caso não encontre, a ferramenta instrui o desenvolvedor a
colocar no componente os atributos android:minHeight e/ou android:minWidth com
valores de 48dp. Esses atributos garantem que ao menos o componente terá 48dp
de largura e altura quando aparecer na tela.
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Figura 5: Exemplo de R02

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

O Código de implementação dessa regra encontra-se no Apêndice B.
A tabela 8 mostra um resumo de todas regras implementadas. A descrição de
cada regra está no Apêndice A. O código completo da primeira versão do
AccessibiLint está na página do GitHub https://github.com/atroliveira92/accessibiLint.
Tabela 8: Resumo das regras AccessibiLint
Número

Título

Nível

R01

Relação de contrastes de componentes devem ter uma taxa de 4.5

9

R02

Área de toque para componentes de interação

8

R03

Evitar ações de click no plano de fundo

5

R04

Componente de barra de ferramenta dentro de um layout com rolagem

10

R05

Componentes devem possuir textos únicos

10

R06

Evitar usar palavras separadas

5

R07

Evitar usar sliders

7
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Número

Título

Nível

R01

Relação de contrastes de componentes devem ter uma taxa de 4.5

9

R02

Área de toque para componentes de interação

8

R08

A aplicação deve fornecer recursos que reduzam esforço do usuário

5

R09

Providenciar o título da tela

10

R10

Teclado personalizado para o contexto da aplicação

9

R11

Ações importantes e de fácil acesso nas extremidades

10

R12

Links indevidamente rotulados

8

R13

7

R14

Componentes de interação devem possuir espaçamentos relacionados a
bordas ou outros componentes
Rótulos alternativos em componentes para leitores de tela

R15

Possuir poucos itens de interação na tela

5

R16

Não ter textos muito longo

5

R17

Elementos decorativos não devem receber foco

10

10

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

5.2 Inserção da regra na ferramenta
A ferramenta Lint, da IDE Android Studio, é disponibilizada de modo open
source e possibilita o desenvolvedor escrever regras personalizadas para ela,
recurso que foi utilizado para desenvolver a ferramenta. Para criar as regras
personalizadas Lint, criou-se um projeto do tipo Java Module na IDE Android Studio
versão 3.0 na qual foram implementadas as dependências Android Lint no arquivo
build.gradle do projeto criado:
•

Lint-api:26.1.2

•

Lint-checks:26.1.2

•

Lint-Tests:26.1.2

Com essas dependências inseridas no projeto do AccessibiLint, é possível ler
e analisar qualquer Arquivo de Origem presente em um projeto Android em busca de
violações de acessibilidade. Para construir uma nova regra para o Android Lint,
consideram-se quatro classes essenciais a serem utilizadas, são elas Issues,
Detectors, Implementations e Registries.
Issue representa a violação da aplicação Android. A Issue é uma classe que
possui as informações que serão apresentadas para o usuário, tais como:
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•

ID – Identificador único da violação;

•

Description – Mensagem de descrição breve da violação em no
máximo uma linha para o desenvolvedor;

•

Explanation – Explicação mais detalhada sobre a violação encontrada
que é apresentada na área Inspect Results na IDE Android Studio;

•

Category – A categoria da violação. Para todas as regras, usou-se a
categoria A11Y que representa Acessibilidade;

•

Priority – Representa o nível de prioridade da violação em uma escala
numérica de 1 a 10, conforme explicação dada na seção 5.1.2 ;

•

Severity – Representa a severidade da violação: WARNING e
ERROR. ERROR representa que o código não irá compilar marcando
com vermelha a linha de código que possui violação. WARNING
representa que o código irá compilar e irá marcar a linha com violação,
porém ao momento da compilação as mensagens de atenção irão
aparecer para o desenvolvedor com a linha de código com a violação
tornando-se amarela (ANDROID LINT, 2018);

•

Implementation: Representa qual implementação de Detector a Issue
está relacionada.

Detector é a classe responsável por escancear os Arquivos de Origem da
aplicação Android em busca das violações presentes no código. Um único Detector
pode procurar múltiplas violações não relacionadas, como por exemplos encontrar
diversas violações no arquivo AndroidManifest.xml usando apenas um Detector.
Implementations são classes que conectam uma Issue com um Detector.
Essas são também responsáveis por informar em qual Arquivo de Origem a violação
será verificada, como por exemplo, arquivos Java e/ou arquivos do tipo layout.xml.
Registry é a classe responsável por registrar todas as Issues presentes para
que essas possam ser registradas no Android Lint da IDE Android Studio e possam
ser utilizadas em projetos de aplicativos Android.
A figura 6 demonstra a relação entre as quatro principais classes que servem
para compor uma nova regra personalizada para o Android Lint.
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Figura 6: Relação entre as quatro partes principais do Android Lint

Fonte: Compton (2018)

5.3 Limitações encontradas
Durante o desenvolvimento das regras na ferramenta AccessibiLint,
encontraram-se três limitações por conta de como o Android Lint detecta as
violações propostas pelas regras coletadas.
A primeira refere-se a quais Arquivos de Origem que foram analisados na
primeira versão do AccessibiLint. Como as regras são relacionadas a componentes
e interações de telas, foram analisados nessa versão os seguintes arquivos:
•

Arquivos na pasta layout: Os arquivos do tipo XML dessa pasta
correspondem a construção visual da tela da aplicação. Neles, os
componentes visuais são escritos em formato XML e juntos formam
uma tela do aplicativo;

•

String.xml: Esse arquivo do tipo XML agrupa os textos presentes nos
atributos de texto dos componentes de tela da aplicação;

•

Color.xml: Esse arquivo do tipo XML agrupa as cores presentes nos
textos, planos de fundos e qualquer propriedade referente a cor nos
componentes de tela;
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•

Arquivos na pasta menu: Os arquivos do tipo XML dessa pasta
representam as opções que aparecem no componente barra de
ferramenta (Toolbar).

•

AndroidManifest.xml: Esse é o arquivo principal de configuração da
aplicação Android. Nele são registradas as telas do aplicativo Android
assim como suas propriedades como título e ícone que elas possuem.

Esses arquivos são escritos com o padrão XML, e esse demonstrou facilitar a
análise de atributos e elementos da tela em construção do aplicativo utilizando as
classes e métodos de apoio providos pelo Android Lint. Entretanto, as telas e
componentes de telas podem ser modificados e até mesmo criados pelos arquivos
do tipo Java ou Kotlin. Tendo em vista esse comportamento, observou-se uma
dificuldade em ler os arquivos Java e/ou Kotlin em busca de componentes de telas
sendo modificados ou criados. Por se tratar de código de programação, esse dispõe
de diversos caminhos a serem programados para atingir o objetivo de criar ou
personalizar um componente. Por isso, decidiu-se na primeira versão do
AccessibiLint não considerar esses tipos de Arquivo de Origem pela possibilidade de
gerar uma grande quantidade de falsos negativos.
A segunda limitação encontrada refere-se à possibilidade de o desenvolvedor
criar componentes de tela utilizando os Arquivos de Origem do tipo style.xml, como
por exemplo, um componente do tipo Button em um layout pode conter atributos que
são definidos no arquivo style.xml. Esse arquivo se assemelha ao CSS de páginas
web, e a limitação encontrada foi a dificuldade de relacionar os atributos escritos
nesse arquivo com os componentes de tela de um layout. Como o Android Lint lê os
arquivos um por um e em ordem alfabética e não é possível mudar essa ordem, é
possível que algum arquivo da pasta layout seja lido antes do Android Lint ler o
arquivo style.xml, gerando complicações para verificar se existe alguma violação no
componente de tela.
Por fim, a terceira limitação refere-se às implementações das regras R15-Náo
ter muitos componentes na tela e R16-Não possuir textos muito longos. O
AccessibiLint consegue analisar a quantidade de componentes de interação que
existem na tela e consegue ler a quantidade de caracteres presentes em textos na
aplicação. Entretanto, os guias dos quais essas regras foram coletadas, Siebra et al.
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(2017) e WCAG 2.1, não dispõem de um parâmetro explícito que indique a
quantidade de máxima de componentes na tela e o número de caracteres em texto
que são aceitáveis para uma pessoa com deficiência visual. Portanto, para R15 foi
delimitado que se a tela ultrapassar 15 itens de interação o desenvolvedor é
notificado, e para R16 caso um componente que possua texto contenha mais que
100 caracteres, o desenvolvedor é notificado, sendo esses valores possíveis serem
alterados pelo desenvolvedor na ferramenta AccessibiLint por meio da edição do
arquivo lint.xml.
Compreender tais limitações foi importante para julgar quais regras seriam
escritas para a primeira versão do AccessibiLint e entender o quão seria possível
aplicar as regras selecionadas na ferramenta.
5.4 Considerações finais
Este capítulo apresentou o processo de coleta de recomendações dos guias
selecionados para se tornarem regras de verificação de violações de acessibilidade
na primeira versão da ferramenta AccessibiLint. Apresentou-se o processo de filtro
estipulado para selecionar e agrupar as recomendações que viraram regras da
ferramenta, em número de 17. Discutiu-se ainda a exclusão de recomendações da
primeira versão do AccessibiLint.
Como o Android Lint informa a violação encontrada junto com um nível de
prioridade do problema por meio de uma escala inteira de 1 a 10, apresentou-se o
critério utilizado para atribuir a prioridade de cada regra da ferramenta.
Ainda, apresentaram-se as 17 regras implementadas, onde as duas primeiras
foram descritas a título de exemplo, e as demais resumidas em uma tabela com
acesso ao Apêndice A, esse contendo a descrição completa de todas as regras
selecionadas.
Por fim, esse capítulo buscou apresentar como uma regra é construída na
ferramenta AccessibiLint e como ela é atribuída ao Android Lint da IDE Android
Studio, junto com a apresentação das limitações encontradas durante o processo de
desenvolvimento da ferramenta.
Após a construção da primeira versão do AccessibiLint, o capítulo a seguir
tem como objetivo mostrar o teste da ferramenta.
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6 TESTES DA FERRAMENTA
Esse capítulo tem como objetivo avaliar o funcionamento da ferramenta
sendo utilizada em aplicativos reais. Para isso algumas alternativas foram cogitadas
para a avaliação da ferramenta.
A primeira alternativa pensada foi a de definir um aplicativo a ser
desenvolvido por um grupo de desenvolvedores, usando a ferramenta AccessibiLint.
Em seguida, o aplicativo desenvolvido seria experimentado por pessoas com
deficiência visual, que julgariam sua acessibilidade. Essa alternativa foi descartada
porque o resultado da acessibilidade do aplicativo poderia ser influenciada pela
experiência dos desenvolvedores no desenvolvimento de aplicativos acessíveis.
Seria difícil julgar se o aplicativo desenvolvido se mostrou acessível por conta do
auxílio do AccessibiLint ou por conta da experiência do desenvolvedor.
A segunda alternativa proposta foi coletar aplicativos de código aberto para o
AccessibiLint analisar em busca de violações de suas regras. Em seguida, o
pesquisador corrigiria o código onde a ferramenta apontou o problema de
acessibilidade. Então, ambas as versões dos aplicativos seriam entregues para uma
pessoa com deficiência visual comparar a acessibilidade do aplicativo antes e após
o AccessibiLint. Essa alternativa também foi descartada em vista que a experiência
de uso de smartphone das pessoas com deficiência visual poderia influenciar a
avaliação de quão acessível o aplicativo ficou após ajuste das violações. Além disso
a acessibilidade dependeria da qualidade da acomodação ao invés de se avaliar a
eficácia da ferramenta.
Em ambas as alternativas, o viés da ação humana poderia influenciar na
mensuração da eficácia da ferramenta. Desta forma optou-se por comparar o
resultado de avaliações automáticas no processo de detecção do problema ao invés
de sua solução.
Assim

decidiu-se

testar

o

AcessibiLint

capturando

problemas

de

acessibilidade em códigos cuja acessibilidade já havia sido avaliada antes, por
outras ferramentas, portanto, com problemas conhecidos.
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Para isso, decidiu-se pela seguinte estratégia:
1. Identificar

duas

ferramentas

de

avaliação

de

acessibilidade

disponíveis, na literatura ou no mercado;
2. Identificar aplicativos reais e open source de forma o código estivesse
disponível para simular o uso da ferramenta AccessibiLint;
3. Aplicar as duas ferramentas para avaliação do código das aplicações
selecionadas, coletando os problemas de acessibilidade por elas
reportados;
4. Aplicar a AcessibiLint ao código das aplicações, coletando os
problemas por ela encontrados;
5. Comparar as listas;
6. Analisar os resultados, discorrendo sobre os achados e limitações
encontradas para melhorar a ferramenta futuramente.
Como as ferramentas escolhidas operam durante a fase de teste, portanto,
após o código estar disponível e o AccessibiLint analisa o código estático durante o
desenvolvimento, a comparação dos achados pelo AccessibiLint com as ferramentas
selecionadas busca compreender se esta ferramenta de análise estática consegue
encontrar violações mais cedo no ciclo de desenvolvimento e em número expressivo
quando comparada às ferramentas que utilizam o aplicativo em tempo de execução.
Portanto, esse capítulo apresenta o processo de seleção dos aplicativos e
ferramentas a serem utilizadas no teste. Em seguida, apresenta-se a realização dos
testes junto aos aplicativos e os dados coletados. Por fim, discutem-se os resultados
e limitações encontradas durante a execução dos testes.

6.1 Escolha das ferramentas e aplicativos
Como visto no Capítulo 3, o levantamento do estado-da-arte das ferramentas
de apoio ao desenvolvimento de aplicativos móveis acessíveis para pessoas com
deficiência visual identificou ferramentas cujo objetivo era buscar violações de
acessibilidade em aplicativos. Todas as ferramentas da fase de teste dependiam do
desenvolvedor ou para escrever casos de testes unitários ou automatizados de UI
para acessibilidade, ou para executar o aplicativo junto com a ferramenta em um
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emulador ou dispositivo móvel para assim visualizar os problemas de acessibilidade
encontrados.
Ao definir as ferramentas que seriam utilizadas no teste, levou-se em
consideração o esforço da utilização das ferramentas para coletar os dados dos
aplicativos.
As ferramentas que dependiam de escrever testes unitários ou automatizados
de UI demandam um esforço ao ter a necessidade de compreender o código do
aplicativo e escrever os testes utilizando as ferramentas, enquanto as que são
utilizadas junto a um aplicativo em execução em um emulador ou dispositivo móvel
demonstrou um esforço moderado pois dependem apenas de um dispositivo
Android, o aplicativo e a ferramenta para coletar os dados.
Tendo

em

vista

essas

abordagens,

analisaram-se

as

ferramentas

encontradas no estado-da-arte e duas utilizam a abordagem de execução do
aplicativo junto com a ferramenta: forApp e Scan. Infelizmente a ferramenta forApp
não tem versão gratuita sendo essa eliminada para realização dos testes.
A ferramenta Scan é um aplicativo desenvolvido pela Google que possibilita o
desenvolvedor tirar print screen da tela do aplicativo em execução em um dispositivo
móvel para análise de acessibilidade da tela. Após realizar o print screen, a
ferramenta entra em ação destacando os problemas de acessibilidade encontrados.
A imagem a seguir mostra o uso do Scan:
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Figura 7: Exemplo de uso da ferramenta Scan

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Após a realização do estado-da-arte, continuou-se a ler estudos acadêmicos
relacionados a temática deste trabalho. Em um dos estudos encontrados,
demonstra-se uma ferramenta de análise de aplicativos em busca de problemas de
acessibilidade que vai de encontro com a fase de teste deste trabalho. Trata-se do
estudo de Eler et al. (2018) que apresenta a ferramenta MATE (Mobile Accessibility
Testing). Essa ferramenta analisa o arquivo executável do aplicativo, porém
diferente do Scan, não necessita que o desenvolvedor utilize o aplicativo em um
dispositivo móvel. A ferramenta automaticamente navega pelas telas do aplicativo e
gera casos de teste específicos à acessibilidade mediante as violações que ela
encontra. Ao final, a ferramenta apresenta um relatório com os problemas de
acessibilidade encontrados.
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Tendo em vista esse comportamento, a ferramenta MATE demonstrou-se
importante a ser utilizada nesta fase do trabalho, não somente pela ferramenta em
si, mas também pelo relatório já realizado de aplicativos open source fornecidos
pelos autores no web site da ferramenta54. Esse relatório agrupa o total de 40
aplicativos analisados e conta com um filtro para mostrar aqueles que apresentaram
mais violações de acessibilidade. Aplicando o filtro no site, coletaram-se os três
primeiros aplicativos com mais problemas apresentados para serem utilizados nos
testes da ferramenta.
Esses aplicativos são encontrados na base de aplicativos open source FDroid55, cujo objetivo é ser uma alternativa a usuários da plataforma Android de
baixarem aplicativos fora da loja de aplicativos Google Play56, além de ser útil a
desenvolvedores pois os aplicativos presentes nessa base dispõem de seu código
fonte para também serem baixados e utilizados.
Portanto, para realizar os testes da primeira versão da ferramenta
AccessibiLint, utilizaram-se os códigos de três aplicativos Android open source, com
mais problemas de acessibilidade segundo relatório encontrado no site da
ferramenta MATE: Tasks57, Book Catalog58 e Droid Weight59.
O aplicativo Tasks é um gestor de tarefas. Nele é possível adicionar ou editar
tarefas, adicionar lembretes para as tarefas e níveis de prioridades. Todas as tarefas
adicionadas são apresentadas em listas e o usuário pode marcar quais foram
finalizadas ou indicar a execução parcial da tarefa.
Book Catalog é um aplicativo que visa agrupar livros que o usuário gosta de
ler. É possível pesquisar os livros pelo aplicativo utilizando o nome do autor, título e
o ISBN ou adicioná-lo manualmente. Também é possível colocar comentários
pessoais do usuário sobre o livro e avaliá-lo para ter um controle próprio de leituras
que mais gostou.

54

https://android-mate.github.io
https://f-droid.org/en/
56
https://play.google.com/
57
https://f-droid.org/en/packages/org.dmfs.tasks/
58
https://f-droid.org/en/packages/com.eleybourn.bookcatalogue/
59
https://f-droid.org/en/packages/de.delusions.measure/
55
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O aplicativo Droid Weight tem como objetivo salvar o progresso de perda de
peso do usuário. Ao adicionar o peso e o dia da pesagem, o aplicativo lista todo o
progresso apresentando-os por meio de gráficos e também mostra informações
relacionadas a saúde do usuário como seu IMC (Índice de Massa Corpórea).
As violações encontradas foram comparadas com o relatório provido pelas
ferramenta MATE e as violações encontradas utilizando a ferramenta Scan.

6.2 Execução do teste
Para testar cada aplicativo com a ferramenta Scan, executou-se o aplicativo
em um smartphone Moto X Play com Android versão Nougat (api level 7.1.1) com o
aplicativo Scan instalado. Para cada tela navegada, ou para cada nova informação
que aparecia na tela, obtinha-se um print screen da tela com o Scan e anotavam-se
as violações de acessibilidade que a ferramenta apontava. Para cada aplicativo
gastou-se o tempo de 1 hora, período suficiente para compreender o funcionamento
e interagir com o aplicativo passando por todas as telas.
Para testar o aplicativo com a ferramenta AccessibiLint, primeiramente abriuse o código fonte do aplicativo na IDE Android Studio 3.0. Após isso, importou-se o
projeto da ferramenta AccessibiLint para o projeto do aplicativo, aplicando-se a
seguinte linha no arquivo build.gradle do aplicativo sob teste: lintChecks
project(":accessibilitylint"). Com isso é possível que o Android Lint do projeto da
aplicação consiga ler as regras estipuladas pelo AccessibiLint. Após configurar a
ferramenta, no Android Studio 3.0, clicou-se na opção Analyse na barra de
ferramenta da IDE. Na opção Inspect Code selecionou-se ‘Module app’ e
pressionado o botão OK. Após a IDE processar a analisar o código, anotaram-se
todas as violações encontradas pelo AccessibiLint na janela Inspect Result.
As ferramentas MATE e Scan procuram por cinco violações de acessibilidade.
Essas violações também fazem parte do conjunto de regras do AccessibiLint:
•

R01 – Relação de contrastes de componentes devem ter uma taxa de 4.5;

•

R02 – Área de toque para componentes de interação;
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•

R03- Evitar ações de click no plano de fundo (somente MATE e AccessibiLint
analisam);

•

R05 - Componentes devem possuir textos únicos;

•

R14 – Rótulos alternativos em componentes para leitores de tela.
Apresentam-se a seguir os resultados do uso das ferramentas com os

aplicativos selecionados em formato de tabela. As colunas representam a regra do
AccessibiLint juntamente com um link para acessar o Apêndice A para visualizar o
detalhe da regra e as ferramentas coletadas. Para cada regra, são apresentadas a
quantidade de violações encontradas por ferramenta. Por fim, as regras que
possuem um marcador azul na primeira coluna representam aquelas em que as três
ferramentas buscam violações em comum. As regras que não possuem o marcador
somente o AccessibiLint possui capacidade de encontrar.

6.2.1 Testes no aplicativo Tasks
A tabela 8 contém o resultado dos testes no aplicativo Tasks.
Tabela 9: Resultado dos testes no aplicativos Task
Violações encontradas

MATE

Scan

AccessibiLint

R01 - Contraste mínimo de 4.5

97

46

19

R02 – Área de toque com 48dp

44

44

12

3

0

2

7

2

1

R07 – Evitar usar sliders

0

0

3

R09-Providenciar título da tela

0

0

1

R13 – Margem entre bordas e

0

0

10

19

47

1

170

139

49

R03 – Evitar ações de click no
plano de fundo.
R05

– Componentes devem

possuir textos únicos

componentes
R14– Rótulos alternativos para
leitor de tela

Total
Fonte: Elaborado pelo próprio autor

A diferença entre o número de problemas identificados justifica-se a seguir.
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No aplicativo Task, foi possível analisar que, em sua maioria, os componentes de
tela são criados dinamicamente mediante a interação com o aplicativo, ou seja, são
criados no código Java da aplicação e são atribuídos a tela, dificultando a análise do
AccessibiLint. Além disso, grande parte dos atributos do aplicativo foram definidos
no arquivo de style.xml, também dificultando a análise dos atributos dos
componentes. Outro ponto foi com relação a alta utilização de imagens como botões
e no plano de fundo do aplicativo, o que dificultou analisar o contraste de cor do
componente junto a cor do plano de fundo da aplicação, em vista que o
AccessibiLint se utiliza do valor em hex color atribuído ao componente para medir a
taxa de contraste.
Apesar dessas limitações que contribuíram com o baixo número de violações
encontrados se comparado com as demais ferramentas, o AccessibiLint se mostrou
efetivo ao encontrar componentes que necessitam de realizar a ação de slide e com
relação ao espaçamento dos componentes estáticos encontrados.

6.2.2 Book Catalog
A tabela 9 contém o resultado dos testes no aplicativo Book Catalog.
Tabela 10: Resultado dos testes no aplicativo Book Catalog
Violações encontradas

MATE

Scan

AccessibiLint

R01 - Contraste mínimo de 4.5

54

18

13

R02 – Área de toque com 48dp

80

112

134

3

0

3

23

9

11

R06-Evitar palavras espaçadas

0

0

6

R08- Recursos de auxílio ao

0

0

3

R09-Providenciar título da tela

0

0

10

R10-Teclado personalizado para o

0

0

11

0

0

76

26

23

2

R03 – Evitar ações de click no
plano de fundo.
R05 – Componentes devem possuir
textos únicos

usuário

contexto
R13 – Margem entre bordas e
componentes
R14– Rótulos alternativos para leitor
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Violações encontradas

MATE

R15–Quantidade de componentes

Scan

AccessibiLint

0

0

1

186

162

270

na tela

Total
Fonte: Elaborado pelo próprio autor

O aplicativo Book Catalog, dentre os três selecionados, foi o que possuía o
maior número de telas e interações com componentes. Como apresentado nos
dados da Tabela 9, o AccessibiLint se mostrou eficiente em encontrar as violações
de acessibilidade compartilhada entre as ferramentas, além de encontrar outras.
Com relação a violação de contraste de cor R01 nesse aplicativo, um achado
interessante foi que muitos componentes possuíam cores em gradientes, ou seja, as
cores de plano de fundo e objetos não era um valor sólido e sim uma mistura de
duas cores formando um efeito de gradiente na tela. Apesar de não conseguir
chegar a mesma quantidade de violações encontradas pelas ferramentas MATE e
Scan, foi possível melhorar o algoritmo utilizado para comparar as cores dos
componentes com o plano de fundo.
Outro ponto interessante é relacionado a R02, sobre a área de toque dos
componentes serem de 48dp. O AccessibiLint possibilita investigar todos os arquivos
de layout no projeto da aplicação, e por conta de que dispositivos Android possuem
diversos tamanho de tela dentre smartphones e tablets, para manter compatibilidade
com diversas resoluções é possível criar arquivos de layout separados para um
suporte de tela específico. O projeto do aplicativo do Book Catalog possui suporte
para layout-large.xml, ou seja, para tablets, e isso proporcionou analisar também os
componentes que seriam apresentados no tablet. As demais ferramentas analisam o
aplicativo em execução, na qual apenas um tipo de layout é considerado, como por
exemplo o teste com a ferramenta Scan que foi realizado em um smartphone.
Portanto, nessa violação o AccessibiLint encontrou mais problemas que as outras
ferramentas.
Por conta da regra R02 e de a ferramenta ter tido um bom desempenho
encontrando violações de outras regras estipuladas, o AcessibiLint em panorama
geral encontrou mais violações de acessibilidade que as ferramentas MATE e Scan.
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6.2.3 Droid Weight
A tabela 10 contém o resultado dos testes no aplicativo Book Catalog.
Tabela 11: Resultado do Droid Weight
Violações encontradas

MATE

Scan

AccessibiLint

R01 - Contraste mínimo de 4.5

47

50

10

R02 – Área de toque com 48dp

32

27

30

1

0

1

devem

4

2

1

R10-Teclado personalizado para o

0

0

3

0

0

17

8

6

0

88

83

62

R03 – Evitar ações de click no
plano de fundo.
R05

–

Componentes

possuir textos únicos

contexto
R13 – Margem entre bordas e
componentes
R14–

Rótulos

alternativos

para

leitor de tela

Total
Fonte: Elaborado pelo próprio Autor

O aplicativo Droid Weght é o menor em número de telas e elementos de
interação, se comparado com os demais. Ao comparar os dados, a maior
disparidade de valores se deu por conta de R01-Contraste de cor. Isso se deve ao
fato de que a maior concentração de problemas de acessibilidade relacionado ao
contraste de cor apresentou-se em uma tela específica que mostrava ao usuário os
dados de IMC. Infelizmente os componentes que mais apresentaram problemas
relacionados a R01, suas cores eram inseridas dinamicamente a partir das
interações do usuário, impossibilitando uma análise estática do componente.

6.3 Discussão sobre os dados coletados
Realizar testes com aplicativos reais se mostrou importante para entender o
quanto o AccessibiLint consegue encontrar as violações nos componentes estáticos
do projeto Android, ainda mais verificando em projetos de aplicativos distintos pois
há a oportunidade de analisar tipos diferentes de decisões de criação de telas que
os desenvolvedores tomaram.
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As limitações da primeira versão do AccessibiLint mostraram-se presentes na
análise dos aplicativos, em vista que muitos componentes foram criados utilizando
código Java e utilizando o arquivo styles.xml, principalmente nos aplicativos Task e
Droid Weight. Os arquivos Java e style.xml não são verificados nessa primeira
versão da ferramenta, porém os testes mostraram a importância da verificação
desses tipos de arquivos e serão o principal foco na construção da segunda versão
da ferramenta.
Com relação a R14-Rótulos alternativos para leitores de tela, o AccessibiLint
mostrou um número baixo de violações encontradas se comparado com as outras
ferramentas. Isso se deu por conta que o Android Lint padrão do Android Studio já
verifica essa regra, analisando se componentes de tela que possuem imagem
também possuem a alternativa textual para leitor de tela, utilizando o atributo
android:contentDescription no componente. As violações encontradas pelo Android
Lint padrão não foram contabilizadas na tabela, somente as encontradas pelo o
AccessibiLint. A ferramenta apenas melhora um pouco essa regra analisando se há
componentes de tela que possam ser tocados e que possuem texto ou texto
alternativo para leitor de tela, ou se possui algum componente filho com texto ou
texto alternativo para leitor de tela. Caso não apresente tais características, o
desenvolvedor é notificado. Porém, analisando o resultado relacionado a essa regra
com os dados coletados pelas outras ferramentas, a maioria dos problemas deu-se
por conta de imagens sem textos alternativos para leitor de tela.
Um ponto interessante encontrado foi que o AccessibiLint não só encontrou
as mesmas violações que as demais ferramentas como também encontrou outras de
nível 7 a nível 10, ou seja, de grau moderado e importante para acessibilidade geral
dos aplicativos, sendo as mais presentes R9-Providenciar título na tela com nível 10,
R10-Teclado personalizado para o contexto com nível 9 e R13-Margem entre bordas
e componentes com nível 7.
Por fim, levantando os dados de somente as regras na quais todas as
ferramentas verificam, o aplicativo AccessibiLint encontrou um total de 29% das
violações encontradas pelas outras ferramentas. As ferramentas MATE e Scan
verificam o aplicativo na fase de teste e em execução. Devido ao dinamismo dos
aplicativos

Android,

essas

conseguiram

encontrar

mais

violações

que

o
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AccessibiLint. Porém, o AccessibiLint encontrou um total de 29% das violações de
acessibilidade, o que mostra que se o desenvolvedor optar por utilizar o
AccessibiLint durante a fase de desenvolvimento, ao utilizar as ferramentas MATE e
Scan na fase posterior, essas poderão encontrar 29% a menos de problemas de
acessibilidade junto com as violações já encontradas pelo Android Lint padrão da
IDE Android Studio.

6.4 Limitações dos testes
Algumas limitações foram encontradas durante a execução dos testes. A
primeira é relacionada ao MATE. Apesar de se mostrar importante provendo os
aplicativos a serem analisados e ser uma ferramenta interessante a se considerar,
não foi possível executá-lo assim como foi feito com o Scan, sendo necessário
utilizar do relatório fornecido em seu website para comparar com o resultado de
outras ferramentas. Apesar da data da publicação do estudo de Eler et al. (2018) ser
de outubro de 2018, não há relatos da data que o relatório dos aplicativos foram
concebidos, e por isso não há como garantir que as versões utilizadas para a
execução das ferramentas Scan e AccessibiLint sejam a mesma.
A segunda limitação se dá por conta do aplicativo Scan. Por ser realizada
uma inspeção manual, executando o aplicativo em um dispositivo móvel junto com a
ferramenta, há a possibilidade de haver mais telas ou componentes que não foram
mostrados durante os testes. Apesar de o conjunto de aplicativos selecionados
serem consideravelmente simples, o tempo de uso de 1 hora foi necessário para
compreender o aplicativo e utilizá-lo, mas é possível que alguma regra de negócio
não tenha sido ativada, e que poderia mostrar outros componentes ou telas do
aplicativo que poderiam ser analisadas.
Por fim, a terceira se dá por conta da quantidade de aplicativos selecionados
para o teste. Apesar de três aplicativos distintos serem suficiente para compreender
a utilização da ferramenta AccessibiLint em um ambiente real, uma amostragem
maior com mais aplicativos poderiam trazer mais conteúdo aos resultados dos
testes.
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6.5 Considerações finais
Esse capítulo buscou compreender como a primeira versão da ferramenta
Accessibilint se comporta sendo colocada em um ambiente de verificações de
acessibilidade em aplicativos reais. Para isso definiram-se um total de três
aplicativos open source a terem seus códigos analisados pela ferramenta. Para
comparar as violações encontradas pelo AccessibiLint, utilizaram-se os dados
coletados pelo uso dos aplicativos juntamente com outras duas ferramentas que
também verificam a acessibilidade de aplicativos, porém na fase de testes da
aplicação, sendo elas as ferramentas MATE e Scan.
Como principais achados dos resultados dos dados coletados:
•

A ferramenta não só encontrou as mesmas violações de acessibilidade
que as demais ferramentas como também encontrou outras que só o
AccessibiLint verifica;

•

As limitações de não analisar os arquivos Java e style.xml se mostrou
fortemente presente na análise dos aplicativos, mostrando sua
importância a ser o foco para a segunda versão do AccessibiLint.

•

A ferramenta AccessibiLint encontrou um total de 29% do total de
violações

encontradas

pelas

outras

ferramentas.

Levando

em

consideração que essas fazem análise dos aplicativos em execução e
durante a fase posterior ao desenvolvimento, caso o desenvolvedor
opte por utilizar o AccessibiLint durante o desenvolvimento, ao utilizar
tais ferramentas em fase posterior essas podem encontraram 29%
menos problemas de acessibilidade.
Por fim, esse capítulo demonstrou a viabilidade de utilizar a ferramenta
AccessibiLint em projetos reais de aplicativos para análise estática de código em
busca de violações de acessibilidade para deficiência visual. No capítulo seguinte
são apresentadas as conclusões deste trabalho juntamente com trabalhos futuros
que possam ser realizados oriundos deste trabalho.
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7 CONCLUSÃO
Neste capítulo são apresentadas as conclusões deste trabalho, considerando
o objetivo deste trabalho e os resultados obtidos. As contribuições, as questões para
futuros trabalhos e as limitações foram descritas com base no conteúdo desta
pesquisa.

7.1 Discussão final
Dispositivos móveis, como smartphone, se mostram presentes na vida das
pessoas com deficiência visual, possibilitando que como todas as pessoas, se
comuniquem com familiares e utilizem serviços de saúde, transporte, educação e
entretenimento por meio de aplicativos. Entretanto, existem problemas de
acessibilidade que atrapalham ou mesmo impossibilitam a pessoa com deficiência
visual utilizar tais aplicativos, como apresentam os estudos de Serra et al. (2015) e
Balaji e Kuppusamy (2016). Desenvolvedores de aplicativos dispõem de guias para
auxiliá-los a criar aplicativos acessíveis, porém a falta de conhecimento e a
complexidade de utilizar tais guias dificultam a efetiva implementação de recursos
acessíveis em aplicativos (BAPTISTA et. al., 2016; CREMERS; NEERINCX; JONG,
2013; JORDAN; VANDERHEIDEN, 2013).
Tendo em vista esses problemas, este trabalho teve como objetivo propor
uma ferramenta que pudesse auxiliar desenvolvedores da plataforma Android nativa
a criarem aplicativos mais acessíveis.
Para isso, primeiramente realizou-se um levantamento do estado-da-arte para
compreender as ferramentas que existem e que estão sendo discutidas tanto na
academia quanto em bases comerciais de ferramentas para nortear a ferramenta a
ser desenvolvida neste trabalho. Com o levantamento do estado-da-arte, identificouse uma escassez de ferramentas voltadas ao desenvolvimento de aplicativos nativos
acessíveis a pessoas com deficiência visual, observando a possibilidade de criar
uma ferramenta baseada em ferramentas já conhecida por desenvolvedores e que
pudessem abranger mais diretivas de acessibilidade, além das presentes no guia
WCAG.
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Tendo em vista esses pontos encontrados no levantamento do estado-daarte, a ferramenta conhecida por desenvolvedores Android que utilizam a IDE
Android Studio, o Android Lint, possibilita criar regras de verificação e foi utilizada
como base para criação da ferramenta proposta neste trabalho. O Android Lint
busca por problemas no código do projeto Android em categorias como
Acessibilidade, Performance, Internacionalização entre outras. Apesar de procurar
por problemas de acessibilidade, o Android Lint apenas procura por cinco violações
distintas. Com isso, a ferramenta deste trabalho utiliza do Android Lint para
aumentar a quantidade de verificações de acessibilidade na IDE Android Studio
utilizando os guias WCAG versão 2.1, BBC (2017) e as recomendações de
acessibilidade dos estudos de Siebra et al. (2017), Gomes (2018) e Martins (2016),
recebendo então o nome de AccessibiLint.
Utilizando o Android Lint como base para a criação de novas regras, criou-se
a primeira versão da ferramenta AccessibiLint contendo o total de 17 novas regras
desenvolvida utilizando as recomendações encontrada nos guias e estudos
selecionados que foram possíveis serem automatizadas.
Com a ferramenta desenvolvida, para testar sua viabilidade de uso em um
ambiente de verificação de códigos de aplicativos reais, coletaram-se três aplicativos
open source para serem verificados pelo AccessibiLint. Selecionaram-se duas
ferramentas de verificação, o SCAN e o MATE, para comparar os resultados. As
ferramentas selecionadas atuam em uma fase posterior do desenvolvimento,
utilizando o aplicativo em execução para coletar violações de acessibilidade.
O AccessibiLint atua durante a fase de desenvolvimento, e esse encontrou
29% dos problemas de acessibilidade encontrado pelas outras duas ferramentas.
Isso mostra que ao utilizar o AccessibiLint durante a fase de desenvolvimento do
aplicativo, esse pode possuir 29% menos problemas de acessibilidade quando
chegar a fase de testes utilizando tais ferramentas. Além disso, acredita-se que
apresentar ao desenvolvedor os problemas de acessibilidade durante a fase de
desenvolvimento pode educa-lo a evitar que problemas relacionados futuros
ocorram.
Como contribuições deste trabalho, destacam-se as seguintes:
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•

A revisão sistemática realizada para compreender as pesquisas que
visam criar ou discutir sobre ferramentas que possam ser utilizadas no
desenvolvimento de aplicativos nativos a pessoas com deficiência
visual. Esse estudo gerou o artigo publicado na conferência IHC 2018,
publicado na biblioteca digital da ACM:
Oliveira, Arthur F.B.A and Filgueiras, Lucia V. L., 2018. Developer
Assistance Tools for Creating Native Mobile Applications Accessible to
Visually Impaired People: A Systematic Review. In: 17th Brazilian
Symposium on Human Factors in Computing Systems (IHC 2018), 9
pages. DOI: https://doi.org/10.1145/3274192.3274208;

•

A busca pelo estado-da-arte em ferramentas, que as levantou tanto em
âmbito acadêmico como em âmbito comercial. Com isso, espera-se
instruir desenvolvedores a conhecerem e a selecionarem ferramentas
que possam auxiliá-los a deixar seus aplicativos mais acessíveis a
pessoas com deficiência visual;

•

As recomendações levantadas passíveis a serem automatizadas que
foram utilizadas para serem as regras do AcessibiLint. Com isso,
desenvolvedores podem usufruir de tais recomendações para também
criarem ferramentas voltadas ao desenvolvimento acessível de
aplicativos móveis;

•

A própria ferramenta AcessibiLint, uma ferramenta de análise estática
de código em busca de problemas de acessibilidade em projetos de
aplicativos

Android

nativos,

disponível

em

https://github.com/atroliveira92/accessibiLint.
•

O processo de teste da ferramenta, que se mostrou um processo útil
para a evolução da ferramenta.

7.2 Limitações
As principais limitações encontradas durante a execução deste trabalho foram
pertinentes ao desenvolvimento e testes da ferramenta. Durante o desenvolvimento,
devido a limitações do próprio Android Lint e da dificuldade da implementação de
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algumas recomendações, algumas recomendações ficaram fora da primeira versão
da ferramenta AcessibiLint.
Durante a etapa de testes da ferramenta, selecionaram-se três aplicativos
que, apesar de terem sido suficiente para compreender as limitações e os pontos de
acerto e erros da ferramenta, uma quantidade maior de aplicativos distintos a serem
analisados poderiam trazer um panorama melhor sobre o uso do AcessibiLint, em
vista que em desenvolvimento Android há possibilidade de tomar decisões diferentes
para criar aplicativos móveis.
Por fim, uma das ferramentas escolhidas, o MATE, não foi possível ser
executada durante os testes, sendo utilizado o relatório disponível em sua web site
para colher os dados a serem comparado com os resultados das outras ferramentas.
Com isso, há a possibilidade de que a análise dos aplicativos pelo MATE possam ter
sido feitas em uma versão anterior do que a utilizadas pela ferramenta Scan e
AccessibiLint.

7.3 Trabalhos futuros

O objetivo deste trabalho foi propor uma ferramenta que auxiliasse
desenvolvedores a criar aplicativos mais acessíveis a pessoas com deficiência
visual, o que se alcançou. Entretanto, visando aperfeiçoar o estudo proposto, são
recomendadas as seguintes linhas de pesquisas futuras:
•

A criação de uma ferramenta similar para a plataforma iOS que utilize
das mesmas recomendações de acessibilidade colhidas, em vista que
este trabalho tem o enfoque na plataforma Android;

•

Estudos que visem analisar a quantidade de componentes de interação
na tela e de quantidade de caracteres em um texto do aplicativo que
são aceitáveis para uma pessoa com deficiência visual, para permitir a
implementação de mais duas recomendações encontradas e utilizadas
para compor as regras: R15 – Poucos componentes de interação na
tela e R16 – Não possuir textos muito longos;
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•

Pesquisa de novas recomendações oriundas de outros guias e que
possam ser utilizadas para criar outras ferramentas;

•

Ampliar os testes do AccessibiLint para mais aplicativos e assim
aprender com os achados para enriquecer a ferramenta;

•

A evolução da própria ferramenta AcessibiLint com novas regras para
outros tipos de deficiência como deficiência auditiva, motora ou
cognitiva.

7.4 Considerações finais

A ferramenta AcessibiLint está disponível open source e pode ser acessada
pelo link https://github.com/atroliveira92/accessibiLint. Com isso, espera-se que
desenvolvedores e pesquisadores possam contribuir com novas regras.

Por fim, é importante ressaltar que ferramentas que realizam procedimentos
automáticos de verificação de acessibilidade em aplicativos são muito úteis para
criar um aplicativo acessível. Porém, a ferramenta por si só não garante um
aplicativo inteiramente acessível, pois segundo as sábias palavras do Professor
Doutor André Pimenta Freire “Ferramentas não são uma bala de prata para garantir
um aplicativo acessível. A inclusão de pessoas com deficiência no processo de
criação e teste dos aplicativos é crucial para obter um produto acessível no final”.

2
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APÊNDICE A- DESCRIÇÃO DAS REGRAS DO ACCESSIBILINT
R01 – Relação de contrastes de componentes devem ter uma taxa de 4.5
Nível: 9
Componentes de tela devem possuir cores com uma taxa de contraste de no mínimo
4.5 em relação a cor do plano de fundo.
“R03: Os componentes de interface devem utilizar cores com alto
contraste em relação ao plano de fundo. Mandatório.” (SIEBRA et
al., 2017)
“WCAG 1.4.3 Contraste (Mínimo): A apresentação de textos e
imagens de texto devem conter uma relação de contraste de pelo
menos 4:5:1. LEVEL AA” (W3C, 2018)
“BBC – Cor de contraste: A cor de um texto ou cor de fundo de um
conteúdo deve ter contraste suficiente. MUST” (BBC, 2017)

Implementação: A ferramenta coleta o hex color, como por exemplo a cor branca
com o valor #FFFFFF, presentes nos atributos android:background, se existir, e/ou
do atributo android:textColor, se existir, dos componentes de tela junto com o
atributo android:background do layout pai do componente e compara se a taxa de
contraste entre ambos é menor que 4.5. Se sim, informa ao desenvolvedor.
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Figura 8: Exemplo de R01.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

R02 – Área de toque para componentes de interação
Nível: 10
A área de toque em componente de tela que deve receber interação de um
usuário deve ter largura e altura suficiente para pessoas com deficiência visual.
Segundo Siebra et al. (2017) e BBC (2017), esses guias indicam utilizar o valor
padrão de 48dp proposto pela Google em seu guia Material Design (2018), sendo
esse o valor mínimo verificado pelo AccessibiLint.
A medida dp ou dip significa density-independent pixels e é instruída pela
Google para inserir como tamanhos de componentes de UI pois garante seu
tamanho em diversos tamanhos e resoluções de tela (ANDROID DIP, 2019).
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“R13: A área de toque dos componentes de interface deve ter
tamanho e espaçamento que facilitem a interação do usuário.”
Mandatório
“WCAG 2.5.5 Área de toque: O tamanho alvo por ‘pointer inputs’ é
de pelo menos 44 por 44 CSS pixels. LEVEL AAA” (W3C, 2018)
“BBC-Tamanho da área de toque: Áreas de toques devem ser
largas o suficiente para receber um toque acurado do usuário.” (BBC,
2017)

Implementação: O AccessibiLint verifica os seguintes componentes: EditTexts,
RadioButtons, CheckBox, Buttons e/ou qualquer componente de UI que possua os
atributos android:onClick ou android:onTouch. Caso esses componentes possuam
explicitamente algum valor abaixo de 48dp em seus atributos android:layout_width
ou android:layout_height o desenvolvedor é notificado. Caso possua nesses
atributos valores como wrap_content ou match_parent, primeiramente é verificado
se o layout pai do componente possui valores explícitos menores que 48dp para
notificar o usuário; caso não encontre, a ferramenta instrui o desenvolvedor a
colocar no componente os atributos android:minHeight e/ou android:minWidth com
valores de 48dp. Esses atributos garante que ao menos o componente terá 48dp
quando de largura e altura quando aparecer na tela.
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Figura 9: Exemplo de R02

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

R03 - Evitar ações de click no plano de fundo
Nível: 5
Nas telas do aplicativo, evitar que o possa clicar no plano de fundo para
realizar alguma determinada ação.
“Recomendação 13: Evitar a exigência de toques no plano de fundo
do aplicativo para realizar determinada ação, ou seja, fora do
componente de interface” (MARTINS, 2016)

Implementação: A ferramenta identifica o componente de layout pai da tela. Caso
esse

possua

os

atributos

android:onClick,

android:onTouch

ou
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android:clicable=”true”, a ferramenta informa o desenvolvedor para evitar esse
atributo.

R04 – Componente de barra de ferramenta dentro de um layout com rolagem
Nível: 10
Não utilizar o componente de barra de ferramenta em um layout que possua
rolagem. O componente barra de ferramenta deve se manter fixo no topo do
aplicativo e não deve ser escondido.
“R21: A barra de ferramenta deve permanecer fixa em telas de
rolagem.” Mandatório

Implementação: O AccessibiLint verifica se existe um componente de nome Toolbar
no layout. Se existir, verifica se esse está dentro de algum layout pai do tipo
ScrollView. Se estiver, o desenvolvedor é notificado.
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Figura 10: Exemplo de R06

Fonte: Elaborado pelo autor

R05 – Componentes devem possuir textos únicos
Nível: 10

Componentes que possuam textos devem ser distintos dentro do layout,
evitando que o usuário com deficiência visual que esteja utilizando um leitor de tela,
por exemplo, não se confunda ao ouvir as mesmas ações novamente.
“BBC-Links descritivos: Links e textos navegáveis devem ser
unicamente descritos seu alvo ou função do link ou item. MUST”
(BBC, 2017)

Implementação: Caso o componente de tela possua o atributo android:text e seu
conteúdo for semelhante a outro componente com o mesmo android:text, verifica-se
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se o componente possui o atributo android:contentDescription. Se não houver,
notifica o desenvolvedor. Caso o layout também possua o mesmo valor em
componentes android:contentDescription, o desenvolvedor também é notificado. O
atributo android:contentDescription é uma alternativa textual que somente é lido por
leitores de tela da plataforma Android.

Figura 11: Exemplo de R05

Fonte: Elaborado pelo autor

R06 – Evitar usar palavras separadas
Nível: 5
Evitar o uso de palavras contendo espaços extras, como por exemplo “S E J
A – B E M – V I N D O”, com o objetivo de conseguir determinado efeito visual.
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“- Texto Espaçado: A página web apresenta palavras ou termos que
contêm espaços extras, como por exemplo o texto “S E J A – B E M
– V I N D O” com o objetivo de conseguir um determinado efeito
visual” (GOMES, 2018)

Implementação: São verificados os atributos android:text dos componentes de UI
assim como também os arquivos string.xml em busca de frases que possuam
palavras com espaçamento entre suas letras, caso encontre o desenvolvedor é
notificado.

R07 – Evitar usar sliders
Nível: 7

Evitar usar componentes que possuam sliders pois confundem o uso com o
leitor de tela e a exploração por gestos que a pessoa com deficiência visual faz no
aplicativo móvel.
“Recomendação 9: Dar preferência pela utilização de botões
explícitos para a inserção de dados na aplicação evitando a
utilização de sliders ou botões como cursores para selecionar
valores.” (MARTINS, 2016)
“WCAG 2.5.1: Gestos de ponteiros: Toda funcionalidade que
dependa de gestos que possuem padrão ou que dependam de mais
que um toque possa ser realizado por um gesto e com um toque só.
LEVEL A.” (W3C, 2018)

Implementação: No layout, é identificado se existe o componente de UI SeekBar ou
o componente SwipeRefreshLayout pois esses componentes demandam do usuário
realizar movimentos de swipe, o que pode confundir o usuário que utiliza leitor de
tela pois a alteração de foco entre objetos de tela se da por meio de swipes. Caso
exista esses componentes o desenvolvedor é informado.
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Figura 12: Exemplo de R07

Fonte: Elaborado pelo autor

R08 – A aplicação deve fornecer recursos que reduzam esforço do usuário
Nível: 5

A aplicação deve oferecer recursos que reduzam o esforço do usuário, como
o exemplo apresentado em Siebra et al. (2017): A função auto-complete, busca por
voz e comando de voz em campos de pesquisa podem facilitar a interação do
usuário com deficiência visual com a aplicação.
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“R27: A aplicação deve oferecer recursos que reduzam o
esforço do usuário. Desejável” (SIEBRA et al, 2017)

Implementação: Para essa regra somente foi possível, na primeira versão, verificar
se o usuário está utilizando o componente EditText com algo que o identifique como
um campo de busca, como se esse possui alguma palavra “search” ou “find” em
seus atributos android:id ou android:text. Se sim, a ferramenta informa o
desenvolvedor que seria melhor utilizar o componente AutoCompleteTextView, que
fornece recursos para auto completar a pesquisa durante sua digitação.
Figura 13: Exemplo de R08

Fonte: Consulta a implementação do AutoCompleteTextView60

60

https://www.journaldev.com/9574/android-autocompletetextview-example-tutorial
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R09 – Providenciar o título da página
Nível: 10

Providenciar o título da tela do aplicativo em que o usuário se situa para o
leitor de tela identificar e ler para o usuário com deficiência visual.
“WCAG 2.4.2 Título da página: Paginas web possuem títulos que
descrevam seu propósito. LEVEL A” (W3C, 2018)
“BBC-Títulos únicos em páginas/telas: Todas as páginas devem
ser únicas e unicamente identificadas. MUST” (BBC, 2017)

Implementação: A ferramenta avalia se no arquivo AndroidManifest.xml, as tags
activities possuem o atributo android:label. Se não existir o desenvolvedor é
informado. O arquivo AndroidManifest.xml é o responsável por registrar as telas do
aplicativo, e a tag android:label é utilizada pelo leitor de tela para informar o usuário.

R10 – Teclado personalizado para o contexto da aplicação
Nível: 9

O teclado deve aparecer quando o usuário interagir com um campo de
inserção de texto deve ser personalizado para o contexto e propósito daquele campo
de texto, exemplo: Campo para inserir o telefone não deveria aparecer um teclado
que contivesse letras.
“R28: O teclado utilizado deve ser compatível com o contexto do campo.
Mandatório” (SIEBRA et al., 2017)
“WCAG 1.3.5 – Identifique o propósito da entrada: O propósito de
cada campo que recebe texto pode ser programaticamente
determinado. LEVEL AA” (W3C, 2018)
“BBC-Métodos de entradas alternativos: Métodos de inserção
alternativos devem ser suportados. MUST” (BBC, 2017)
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“BBC – Formato de entrada: Um formato de inserção padrão deve
ser indicado e suportado. MUST” (BBC, 2017)

Implementação: A ferramenta ao identificar o componente de UI EditText, verifica
se o mesmo possui o atributo android:inputtype. Se não possuir, o desenvolvedor é
informado de sua importância. Com esse atributo, é possível o desenvolvedor
informar a plataforma Android qual tipo de informação deve aparecer no teclado
quando o usuário tocar no campo de texto.
Figura 14: Exemplo de R10

Fonte: Elaborado pelo autor

R11 – Ações importantes e de fácil acesso nas extremidades
Nível: 10
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Ações importantes como “Salvar” ou “Excluir” devem ficar nas extremidades
das telas e não escondida em menus suspensos que precisam de mais que dois
toques para acessa-los.
“R14:

Os

componentes

importantes/utilizadas

de

devem

interface
estar

das

situados

funções

mais

próximos

das

extremidades da tela. Mandatório” (SIEBRA et al, 2017)

Implementação:

Verifica-se o menu.xml se possui informação com textos

importantes como por exemplo “Save” ou “Delete”. Se sim, verifica se a propriedade
app:showAsAction

possue o valor “ifRoom”. Se possuir é

informado ao

desenvolvedor para utilizar o valor “aways”, pois com isso a opção irá aparecer como
um botão na barra de ferramenta ao invés de dentro de um menu de dois toques.
Figura 15: Exemplo de R10 - Forma errada

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 16: Exemplo de R11 - Forma correta

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

R12 – Links indevidamente rotulados
Nível: 8
Links que são indevidamente rotulados com dizeres como “Clique aqui” e
“Link” confundem a pessoa com deficiência visual que dependem do contexto para
compreender o propósito do link.
“R08: Os rótulos devem descrever a funcionalidade ou significado e o
estado dos componentes da interface de forma clara, sucinta e
completa. Mandatório” (SIEBRA et al., 2017)
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“WCAG 2.4.4 Propósito do link: O propósito determinado para cada
link sozinho deve conter dizeres suficiente para determinar se o
usuário deve segui-lo ou não. LEVEL A” (W3C, 2018)
“BBC – Rotulagem consistente: Rótulos consistentes devem ser
usados por todo website ou aplicativo nativo. SHOULD” (BBC, 2017)

Implementação: Para a primeira versão do AccessibiLint, a ferramenta verifica os
componentes TextViews que possuem em seus atributos o atributo android:onClick
e/ou android:clicable e possui dizeres vagos como “Click here”, “link”, Access here”,
“access”, “click” em seu atributo android:text. Se obtiver, é verificado se o
componente possui o atributo android:contentdescription com um valor diferente do
texto. Se não possuir, então a ferramenta notifica o desenvolvedor.

R13 – Componentes de interação devem possuir espaçamento relacionados a
borda ou outros componentes
Nível: 7

Componentes que possam ser ativados pelo o usuário, como por exemplo
botões, devem possuir uma margem mínima com relação as bordas das telas ou
outros componentes da tela. Segundo Siebra et al (2017), é indicado utilizar a
margem mínima estipulada por Material Design (2018) de 8dp.
“R27: Componentes de interface devem ter o espaçamento mínimo
em relação a borda da tela. Mandatório.” (SIEBRA et al, 2017)
“BBC- Espaçamento: Um espaço inativo deve ser providenciado ao
redor de elementos acionáveis. SHOULD” (BBC, 2017)

Implementação: É verificado a posição do componente de UI que possam ser
ativados, são eles: Buttons, EditTexts, RadioButtons, CheckBoxes e qualquer
componente que possua os atributos android:onClick ou android:clicable=”false”.
Caso encontre tais componentes em alguma extremidade ou próximo de outros
componentes

de

tela,

verifica-se

existem

atributo

android:margin,
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android:marginStart,

android:marginTop,

android:marginEnd

e/ou

android:marginBottom e se possui valor menor que 8dp, a ferramenta verifica se
algum layout pai do componente possui os mesmos atributos de margem e/ou os
atributos

android:padding,

android:paddingLeft,

android:paddingTop,

android:paddingRight e/ou android:paddingBottom. Caso possua é somado seus
valores e, caso o resultado seja menor que 8dp, o desenvolvedor é informado.

Figura 17: Exemplo de R13

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

R14 – Rótulos alternativos em componentes para leitores de tela
Nível: 10

Todo componente de interface deve possuir um rótulo descritivo para pessoas
com deficiência visual não se percam durante o uso do aplicativo.
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“BBC-Textos alternativos para conteúdos não textuais: Textos
alternativos devem brevemente descrever o propósito de uma
imagem, objeto ou elemento. MUST” (BBC, 2017)
“R07: Todos os componentes de interface devem possuir rótulos.
Mandatório” (SIEBRA et al, 2017)
“Formulário sem rótulo adequado: A página apresenta um
formulário e seus campos apresentam rótulos ausentes ou
irrelevantes.” (GOMES, 2018)
“WCAG 1.1 – Conteúdo não textual: Todo conteúdo que não é de
texto deve possuir um texto alternativo que serve como propósito
equivalente. LEVEL A.” (W3C, 2018)

Implementação: O Android Lint já possui em suas regras uma verificação se
componentes

de

UI

do

tipo

ImageView

possuem

o

atributo

android:contentdescription implementado, além de verificar se EditTexts possuem o
atributo android:hint ou se possui algum TextView com o atributo android:labelFor na
tela com o id de algum EditText. Entretanto é possível determinar que qualquer
componente de UI pode ser ativado atribuindo a ele os atributos android:onclick e/ou
android:clicable=”true”.

Tendo em vista esse comportamento, o AccessibiLint verifica se algum
componente de UI possui os atributos android:onClick e/ou android:clicable=”true” e
o atributo android:contentDescription ou se possui componentes filhos com os
atributos android:text ou android:contentDescription, notificando o desenvolvedor
caso o componente não contenha tais elementos.

O exemplo a seguir mostra três componentes de UI do tipo LinearLayout que
possuem o atributo android:onClick, porém não possuem nenhum componente filho
com valores de texto ou mesmo o atributo android:contentDescription
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Figura 18: Exemplo de R14 - Modo errado

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

A imagem a seguir mostra os mesmos componentes LinearLayout, porém
com atributo:contentDescription e com um componente filho do tipo TextView com
informações textuais.
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Figura 19: Exemplo de R14 - Modo correto

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

R15 – Possuir poucos itens de interação na tela
Nível: 5

Possuir poucos itens de interação na tela para que o usuário não se perca. É
possível melhorar o design distribuindo os componentes de UI em outras telas e
acessando-os por meio de abas, por exemplo.
“R15: Cada tela de interface deve conter a menor quantidade
possível de componentes de interação. Desejável”
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“Recomendação 12: Limitar

o número de componentes a

apresentação de interface evitando a exibição de mais de um
conjunto de componentes na interface por vez” (MARTINS, 2016)
“Layout da página muito complexo: A página apresenta um layout
complexo, dificultando que a pessoa cega tenha uma visão geral da
página” (GOMES, 2018)

Implementação: Embora seja possível contabilizar a quantidade de componentes
que possam ser interagidos pelo o usuário ou leitor de tela, ainda sim os guias não
forneceram um parâmetro de quantidade a ser utilizado. Portanto, foi estipulado um
valor padrão de 15 itens de interação por layout, sendo eles qualquer um que
possua

os

atributos

android:clicable=”true”,

android:onClick,

android:focusable=”true”, android:text e android:contentDescription. Caso o layout
ultrapasse esse limite de componentes, o desenvolvedor é notificado.

R16 – Não ter textos muito longo
Nível: 5

Não manter textos muito longos em um mesmo componente de texto.
“R22: Componentes com textos devem ser curtos e concisos,
sempre que possível. Desejável” (SIEBRA et al., 2017)

Implementação: A ferramenta consegue contabilizar a quantidade de caracteres
presentes em atributos android:text e nos valores do arquivo string.xml, entretanto,
semelhante a regra anterior, o guia não fornece um valor de quantidade de
caracteres a ser utilizado como parâmetros para essa regra, sendo definido um valor
padrão de 100 caracteres por atributo android:text em componentes de UI.

R17 – Elementos decorativos não devem receber foco
Nível: 10
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Elemento decorativos, como imagens ou componentes visuais que não
possuem importância para uma pessoa com deficiência visual não pode receber o
foco do leitor de tela.
“BBC-Conteúdos decorativos: Imagens decorativas devem ser
escondidas das tecnologias assistidas. MUST” (BBC, 2017)
“WCAG 1.1 – Conteúdos não textuais: Todo conteúdo que não é
de texto deve possuir um texto alternativo que serve como propósito
equivalente, exceto em situação que seja um objeto decorativo.
LEVEL A” (W3C, 2018).

Implementação: A ferramenta identifica os componentes de tela que não possuem
os seguintes atributos:
•

android:contentDescription

•

android:text

•

android:onClick

•

android:clicable=”true”

•

android:id

Caso o componente não possua nenhum desses atributos, não possua nenhum
componente de UI filho e possua o atributo android:focusable=”true”, então a
ferramenta notifica o desenvolvedor de um possível componente de UI decorativo
que pode receber foco do leitor de tela.
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APÊNDICE B- CÓDIGO DAS REGRAS R01 E R02
Código da regra R01 – Relação de contrastes de componentes devem ter uma
taxa de 4.5
package br.arthur.accessibilitylint;
import com.android.resources.ResourceFolderType;
import com.android.tools.lint.detector.api.Implementation;
import com.android.tools.lint.detector.api.Issue;
import com.android.tools.lint.detector.api.ResourceXmlDetector;
import com.android.tools.lint.detector.api.XmlContext;
import org.apache.http.util.TextUtils;
import org.jetbrains.annotations.Nullable;
import org.w3c.dom.Attr;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collection;
import java.util.EnumSet;
import br.arthur.accessibilitylint.utils.ContrastCalculatorUtils;
import static com.android.SdkConstants.ANDROID_URI;
import static com.android.SdkConstants.ATTR_BACKGROUND;
import static com.android.SdkConstants.ATTR_TEXT_COLOR;
import static com.android.resources.ResourceFolderType.LAYOUT;
import static com.android.tools.lint.detector.api.Category.A11Y;
import static
com.android.tools.lint.detector.api.Scope.RESOURCE_FILE_SCOPE;
import static com.android.tools.lint.detector.api.Severity.WARNING;
public class ContrastRatioDetector extends ResourceXmlDetector {
private static final double MIN_CONTRAST_RATIO = 4.5;
public static final Issue ISSUE_COLOR_CONTRAST_RATIO = Issue.create(
"ColorContrastRatioIssue",
"Color contrast ratio with at least 4.5 between components",
"When use attributes such as android:textColor or
android:background with " +
"color that comparing with parent layout background
color has less than 4.5 " +
"contrast ratio. It can be bad for accessibility.
Provide a better contrast ratio color for your layout component.\n\n" +
"SIDI-R03: Interface components must use high contrast
color (SIEBRA et al. 2017)\n" +
"WCAG 1.4.3 Contrast(Minimum): Text and image must have
at least 4.5.1 contrast ratio color (W3C, 2018)\n" +
"BBC-Color Contrast: The text or background color of a
content must have enough contrast (BBC, 2017)",
A11Y,
9,
WARNING,
new Implementation(ContrastRatioDetector.class,
RESOURCE_FILE_SCOPE));
@Override
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public boolean appliesTo(ResourceFolderType folderType) {
return EnumSet.of(LAYOUT).contains(folderType);
}
@Nullable
@Override
public Collection<String> getApplicableAttributes() {
return Arrays.asList(ATTR_TEXT_COLOR, ATTR_BACKGROUND);
}
/**
* Recursive method to find parent's background color
* @param element current element to look up for it's parent
* @return the android:background attribute or null if does not exists
*/
private Attr searchForParentBackgroundAttribute(Node element) {
Node parentNode = element.getParentNode();
if(parentNode == null || parentNode.getNodeType() !=
Node.ELEMENT_NODE)
return null;
else {
Element elementParent = (Element) parentNode;
Attr attrBackgroundColor =
elementParent.getAttributeNodeNS(ANDROID_URI, ATTR_BACKGROUND);
if(attrBackgroundColor != null)
return attrBackgroundColor;
}
return searchForParentBackgroundAttribute(parentNode);
}
/**
* Visit each element that contains android:background or android:textColor
*attibutes
*/
@Override
public void visitAttribute(XmlContext context, Attr attribute) {
if (attribute.getName().equals("android:" + ATTR_TEXT_COLOR)) {
Element element = attribute.getOwnerElement();
Attr attrBackgroundColor =
element.getAttributeNodeNS(ANDROID_URI, ATTR_BACKGROUND);
if (attrBackgroundColor == null) {
attrBackgroundColor =
searchForParentBackgroundAttribute(element);
if (attrBackgroundColor != null) {
reportIssue(element, attrBackgroundColor, attribute,
"Text color and parent background color
contrast ratio is ", context);
}
} else {
reportIssue(element, attrBackgroundColor, attribute,
"Text color and background color contrast ratio is
", context);
}
} else if (attribute.getName().equals("android:" +
ATTR_BACKGROUND)) {
Element element = attribute.getOwnerElement();
Node parentNode = element.getParentNode();
if (parentNode != null && parentNode.getNodeType() ==
Node.ELEMENT_NODE) {
Element elementParent = (Element) parentNode;
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Attr attrBackground =
elementParent.getAttributeNodeNS(ANDROID_URI, ATTR_BACKGROUND);
if (attrBackground != null) {
reportIssue(element, attrBackground, attribute,
"The contrast ratio between the background and
parent background is ", context);
}
}
}
}
/**
* Report issue for the user if color ratio by ColorCalculatorUtils is less
than 4.5
* @param element Element to highlighted if it has color violation
* @param attrParent parents color attribute
* @param attrChild chield color attribute
* @param prefixMessage Short message to show on element
* @param context context used to inform user about the color problem
*/
private void reportIssue(Element element, Attr attrParent, Attr
attrChild, String prefixMessage, XmlContext context) {
if(element == null)
return;
if(attrParent == null)
return;
if(attrChild == null)
return;
if(TextUtils.isEmpty(prefixMessage))
return;
String childColor = attrChild.getValue();
String parentColor = attrParent.getValue();
if(childColor.startsWith("#") && parentColor.startsWith("#")) {
double contrastRatio =
ContrastCalculatorUtils.getConstrastRatio(childColor, parentColor);
if (contrastRatio < MIN_CONTRAST_RATIO) {
context.report(ISSUE_COLOR_CONTRAST_RATIO, element,
context.getLocation(element),
prefixMessage +
new
DecimalFormat("##.##").format(contrastRatio) +
" the minimum is "+ MIN_CONTRAST_RATIO);
}
}
}
}

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Código da regra R02 – Área de toque para componente de interação
package br.arthur.accessibilitylint;
import com.android.SdkConstants;
import com.android.resources.ResourceFolderType;
import com.android.tools.lint.detector.api.Implementation;
import com.android.tools.lint.detector.api.Issue;
import com.android.tools.lint.detector.api.ResourceXmlDetector;
import com.android.tools.lint.detector.api.XmlContext;
import org.jetbrains.annotations.Nullable;
import org.w3c.dom.Attr;
import org.w3c.dom.Element;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collection;
import java.util.EnumSet;
import static com.android.SdkConstants.ANDROID_URI;
import static com.android.SdkConstants.ATTR_CLICKABLE;
import static com.android.SdkConstants.ATTR_LAYOUT_HEIGHT;
import static com.android.SdkConstants.ATTR_LAYOUT_MIN_HEIGHT;
import static com.android.SdkConstants.ATTR_LAYOUT_MIN_WIDTH;
import static com.android.SdkConstants.ATTR_LAYOUT_WIDTH;
import static com.android.SdkConstants.ATTR_MIN_HEIGHT;
import static com.android.SdkConstants.ATTR_MIN_WIDTH;
import static com.android.SdkConstants.ATTR_ON_CLICK;
import static com.android.SdkConstants.BUTTON;
import static com.android.SdkConstants.CHECK_BOX;
import static com.android.SdkConstants.EDIT_TEXT;
import static com.android.SdkConstants.RADIO_BUTTON;
import static com.android.resources.ResourceFolderType.LAYOUT;
import static com.android.tools.lint.detector.api.Category.A11Y;
import static
com.android.tools.lint.detector.api.Scope.RESOURCE_FILE_SCOPE;
import static com.android.tools.lint.detector.api.Severity.WARNING;
public class TouchTargetSizeDetector extends ResourceXmlDetector {
private static int MIN_VALUE_FOR_TOUCH_DP = 48;
static final Issue ISSUE_TOUCH_TARGET_VIEW = Issue.create(
"TouchTargetView",
"Touch target must have at least "+MIN_VALUE_FOR_TOUCH_DP+"dp
in height and width",
"Avoid use clickable components such as Buttons and EditText
with width and height less than "+MIN_VALUE_FOR_TOUCH_DP+"dp." +
"Also if use wrap_content or match_parent in the width
and height attribute, implement android:minHeight='48dp' and
android:minWidth='48dp'" +
" to garantee that the component will have at least
48dp when run on device. See more at:\n\n" +
"R13: Interface with touchable component must have
enough space (SIEBRA et al., 2017)\n" +
"WCAG 2.5.5 Touch-target area: The target area of
component must have 44x44 CSS pixel\n" +
"BBC-Touch-target area: Touch target areas must be
large enough for visually impaired people",
A11Y,
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6,
WARNING,
new Implementation(TouchTargetSizeDetector.class,
RESOURCE_FILE_SCOPE));
@Override
public boolean appliesTo(ResourceFolderType folderType) {
return EnumSet.of(LAYOUT).contains(folderType);
}
@Nullable
@Override
public Collection<String> getApplicableAttributes() {
return Arrays.asList(ATTR_LAYOUT_WIDTH, ATTR_LAYOUT_HEIGHT);
}
@Override
public void visitAttribute(XmlContext context, Attr attribute) {
Element element = attribute.getOwnerElement();
Attr attr = element.getAttributeNodeNS(ANDROID_URI, ATTR_ON_CLICK);
if(attr == null) {
attr = element.getAttributeNodeNS(ANDROID_URI, ATTR_CLICKABLE);
if(attr != null && "false".equalsIgnoreCase(attr.getValue()))
return;
}
if(attr == null) {
if(!(element.getTagName().equals(BUTTON) ||
element.getTagName().equals(CHECK_BOX)
|| element.getTagName().equals(RADIO_BUTTON) ||
element.getTagName().equals(EDIT_TEXT))) {
return;
}
}
if(attribute.getValue().startsWith("@")) {
return;
}
if(attribute.getValue().equals(SdkConstants.VALUE_WRAP_CONTENT) ||
attribute.getValue().equals(SdkConstants.VALUE_MATCH_PARENT)) {
if(attribute.getName().endsWith(ATTR_LAYOUT_WIDTH)) {
attr = element.getAttributeNodeNS(ANDROID_URI,
ATTR_MIN_WIDTH);
if(attr != null) {
checkAndReportValue(attr, context);
} else {
context.report(ISSUE_TOUCH_TARGET_VIEW, attribute,
context.getValueLocation(attribute),
"If using wrap_content or match_parent, also
implement android:"+ATTR_LAYOUT_MIN_WIDTH+" with at least
"+MIN_VALUE_FOR_TOUCH_DP + "dp");
}
} else if(attribute.getName().endsWith(ATTR_LAYOUT_HEIGHT)) {
attr = element.getAttributeNodeNS(ANDROID_URI,
ATTR_MIN_HEIGHT);
if(attr != null) {
checkAndReportValue(attr, context);
} else {
context.report(ISSUE_TOUCH_TARGET_VIEW, attribute,
context.getValueLocation(attribute),
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"If using wrap_content or match_parent, also
implement android:"+ATTR_LAYOUT_MIN_HEIGHT+" with at least
"+MIN_VALUE_FOR_TOUCH_DP+"dp");
}
}
} else if(attribute.getValue().endsWith("dp")) {
checkAndReportValue(attribute, context);
}
}
private void checkAndReportValue(Attr attribute, XmlContext context) {
String dpValue = attribute.getValue();
int index = dpValue.indexOf("d");
dpValue = dpValue.substring(0, index);
int value = Integer.parseInt(dpValue);
if(value < MIN_VALUE_FOR_TOUCH_DP) {
context.report(ISSUE_TOUCH_TARGET_VIEW, attribute,
context.getValueLocation(attribute),
"Touch item must have at least 48dp");
}
}
}

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

