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Resumo 
O acesso à informação é uma das principais condições para a garantia do 

desenvolvimento da sociedade atual. Com o desenvolvimento da Internet, muitas 
aplicações estão sendo criadas para a comunicação e interação social. Portanto, as 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são responsáveis por oferecer 
acesso e uso das informações disponíveis na Web. O presente trabalho propõe uma 
solução tecnológica para a instanciação de blogs acessíveis visando usuários que 
necessitam usar leitores de tela. A solução apresentada é fácil e simples de ser 
aplicada pelos desenvolvedores. O trabalho envolveu dois estudos: acessibilidade 
na Web e técnica de reuso utilizando frameworks.  O estudo sobre acessibilidade foi 
importante para avaliar as necessidades dos usuários que necessitam de leitores de 
tela para acessar a informação disponível na Web.  O segundo estudo foi 
necessário para a criação de uma ferramenta que prover regras de acessibilidade 
para aplicações desenvolvidas através do reuso. Os resultados permitiram 
identificar problemas de acessibilidade comuns em blogs e sugerir regras para a 
mitigação desses erros. Ainda como resultado, foi proposto um framework, o 
AccessibleBlog, que oferece uma facilidade na criação de software acessível, que 
pode servir como base para a construção de novas ferramentas. Para 
complementar o framework proposto, foi concebido o projeto de uma aplicação 
utilizando o  AccessibleBlog afim de exemplificar a etapa de instanciação. 
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Abstract 
The access to the information is one of the main conditions to assure the 

development of the actual society. Through the development of the internet many 
applications are been created to the communication and social interaction. 
Therefore, information technology and communication (TIC) are responsible for 
providing access and use of the information available in the Web. This work 
proposes a technological solution to the instantiation of accessible blogs to help 
users that need screen readers. The solution presented is simple and easy to be 
implemented by developers. The work involved two studies: Web and reuse 
techniques using frameworks. The study about accessibility was important to 
estimate the necessities of the users that need screen readers to access the 
information available in the Web. The second study was necessary to the creation of 
a tool that provides rules of accessibility to applications developed by the reuse. The 
results permitted identify common problems of accessibility in blogs and suggested 
rules to the instantiation of these mistakes. Still as a result it was proposed a 
framework, the AccessibleBlog that offers a facility in the creation of accessible 
software that may serve as base to the building of new tools. To complementary the 
proposed framework, it was conceived the project of an application using the 
AccessibleBlog in order to exemplify the stage of instantiation.  
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Capítulo 1 

Introdução 
Desde o fim da década de 90, a busca por informação tornou-se uma das 

principais características da sociedade em que vivemos. A organização da 
sociedade atual, também conhecida pelo termo Sociedade da Informação , 
determina uma nova forma de desenvolvimento social e econômico em que a 
informação representa um papel fundamental. A condição para que a sociedade 
evolua igualitariamente é a oportunidade de todos poderem ter acesso às TIC´s, que 
estão se tornando ferramentas fundamentais para as comunicações pessoais, de 
trabalho e de lazer. 

Diante da velocidade da evolução tecnológica, o acesso à informação e à 
comunicação para toda a população torna-se restrito. O ritmo acelerado com que a 
sociedade da informação vem sendo construída provoca a criação de um mundo 
que visa suprir as necessidades de alguns e não de todos, gerando uma exclusão 
digital e também social (Miranda e Mendonça, 2005). Existem grupos de pessoas 
que ficam à margem desse desenvolvimento tecnológico. Por algum tipo de 
deficiência, seja ela mental ou física essas pessoas encontram dificuldades para 
utilizar amplamente a informação disponível tecnologicamente, não porque são 
incapazes de integrar-se digitalmente e sim porque essas tecnologias não foram 
projetadas visando esses grupos de pessoas. 

Paralelo a tudo isso há uma demanda cada vez maior por softwares mais 
eficientes, confiáveis, que possam ser desenvolvidos com baixo custo, em pouco 
tempo e que visem um modelo de desenho universal, em que todos os usuários 
possam utilizá-lo com autonomia. O desenho universal deve estar cada vez mais 
presente na construção de produtos e serviços. Com isso, não seria preciso investir 
em adaptações para assistir a um grupo específico de pessoas, mas os produtos e 
serviços seriam criados buscando atender a todos, independente de sua condição 
física ou sensorial (Tavares, 2008).  

Todas essas premissas sugerem que o desenvolvimento do software seja 
mais automatizado e que o tempo para adaptação a novos conceitos seja o mais 
curto possível. Neste contexto, o uso de frameworks apresenta-se como uma das 
mais importantes técnicas para reuso de código e, principalmente de arquitetura, 
pois as vantagens do uso de um framework provocam um aumento de produtividade 
e uma redução de custo e tempo em longo prazo. Além disso, um framework 
garante o reuso de implementações, já que o esforço é empregado apenas uma 
única vez, de regras de negócios que desencadeariam um esforço para serem 
desenvolvidos. 
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1.1. Motivação 

Hoje, no Brasil, 14,5% da população é formada por pessoas com algum tipo 
deficiência, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
coletadas no Censo de 2000. Esse índice ratifica o caminho de indiferença que 
vinha sendo trilhado na sociedade da informação, pois uma parcela significativa da 
população vem sendo excluída, já que a maioria dos produtos e serviços disponíveis 
no mercado impossibilita que essa parcela da população possa utilizá-los de forma 
autônoma. Apesar do atraso, cada vez mais a percepção do mundo vem mudando e 
a valorização da diversidade vem ganhando destaque em vários segmentos da 
sociedade. A Internet oferece uma série de ferramentas, de maneira mais 
democrática e acessível, que podem ser utilizadas para estimular a socialização das 
pessoas com deficiências (Santarosa, 2002). A inclusão digital é primordial para o 
tratamento igualitário, mas também para permitir que cidadãos antes impedidos de 
exercerem alguma função, como sair de casa e relacionar-se com outras pessoas, 
possam utilizar sistemas de informação como uma ferramenta de integração. Entre 
esses sistemas encontram-se as ferramentas de comunicação via-Web, como por 
exemplo, bate-papo (chat), correio eletrônico (e-mail), blog, e fórum. Essas 
ferramentas podem ser utilizadas até como recursos educacionais, principalmente, 
em cursos de ensino a distância, tornando as atividades mais motivadoras, 
estimulando percepções e diminuindo a sensação de isolamento (Pimentel, 2006). 

Dentre as ferramentas via-Web citadas anteriormente, o blog foi escolhido 
como objeto de estudo deste trabalho. Os blogs são sistemas de exposição de 
ideias compartilhadas por pessoas que podem interagir entre si, o que incita a 
proliferação de comunidades virtuais. Ele permite que informações a respeito de 
uma comunidade específica sejam observadas por qualquer pessoa, desde que 
tenha algum interesse em relação ao assunto, podendo esclarecer fatos e 
possibilitar futuras discussões. Com isso, os relacionamentos se intensificam e 
proporcionam um melhor desenvolvimento cognitivo coletivo (Passerino et al., 
2007). 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Principal 

O presente trabalho tem como objetivo principal projetar e instanciar um 
framework acessível para instanciar blogs acessíveis, visando usuários que utilizam 
leitores de tela, sem comprometimento cognitivo grave, com disfunções motoras em 
membros superiores.  
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1.2.2. Objetivos específicos 

A seguir algumas metas foram definidas para atingir o objetivo final: 

I. Estudar as diretrizes de acessibilidade para identificar aquelas que são 
aplicáveis ao contexto desse projeto. 

II. Projetar um framework que inclua regras de acessibilidade. 

III. Instanciar o framework para exemplificar o uso da ferramenta. 

1.3. Metodologia 

A metodologia utilizada para execução do projeto foi divida em quatro etapas. 
Estas etapas e suas atividades são descritas a seguir: 

1) Revisão da Literatura 

 Nessa etapa foram analisados diversos artigos e livros sobre os temas 
acessibilidade e framework com o intuito de compreender melhor os conceitos 
envolvidos nessas duas áreas. 

2) Análise dos Domínio/Requisitos 

a. Analisar o domínio de blogs; 

b. Elicitar os requisitos que serão implementados; 

c. Identificar aas diretrizes de acessibilidade que serão aplicadas no 
framework; 

d. Criação de um modelo conceitual do framework baseado nos 
resultados dos itens anterior. 

3) Projeto do Framework  

a. Identificar os pontos de extensão; 

b. Projetar da arquitetura do framework; 

c. Desenhar do diagrama de classes; 

d. Documentar os aspectos comportamentais e arquiteturais; 

e. Documentar as classes que compõe o framework. 

4) Instanciação do Framework  

 a. Mapear as funcionalidades da aplicação com as funcionalidades e 
pontos de adaptação do framework; 
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 b. Desenhar o projeto de uma aplicação instanciada. 

1.4. Estrutura da Monografia 

Este trabalho está dividido em seis capítulos, incluindo este capítulo. Os 
demais capítulos estão estruturados da seguinte maneira: 

 
Capítulo 2 – Frameworks : Apresenta o resultado do estudo sobre a 

tecnologia de frameworks, suas definições, características, exemplos e os 
processos de criação. 

 
Capítulo 3 – Acessibilidade : Define de maneira geral os conceitos sobre 

acessibilidade, o seu contexto atual na sociedade e exemplos de aplicação. 
 
Capítulo 4 – O Framework  “ AccessibleBlog ”: Descreve os detalhes do 

framework projetado, oferecendo, todas as características para sua implementação 
e instanciação. 

 
Capítulo 5 – Instanciando o Framework  “ AccessibleBlog ”: Apresenta um 

exemplo de instanciação assim como as informações necessárias para a criação de 
uma aplicação utilizando o framework projetado. 

 
Capítulo 6 – Conclusão e Trabalhos Futuros : Por último são apresentados 

as contribuições deste trabalho, as dificuldades encontradas, os trabalhos 
relacionados e os trabalhos futuros. 

 
Por fim, ainda são apresentadas as referências bibliográficas.
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Capítulo 2 

Frameworks  
Como este trabalho destina-se ao projeto de frameworks orientados a objetos 

para a plataforma Web, neste capítulo será detalhado o estudo realizado sobre as 
características de frameworks para esse domínio específico. Por isso, este capítulo 
também inclui os conceitos fundamentais de frameworks em geral. Neste capítulo 
estão abordadas as definições de frameworks, tipos, vantagens e desvantagens do 
seu uso e os processos envolvidos para o seu desenvolvimento. Porém, antes de 
tudo, é necessário entender o contexto onde estão inseridos os conceitos 
relacionados a frameworks. Frameworks  podem ser definidos como um projeto 
reutilizável de uma parte ou de todo um sistema, que é representado por um 
conjunto de classes abstratas e pelo modo que elas interagem (Johnson , 1997). 
Assim este capítulo começa com uma breve descrição sobre um tópico relacionado 
e importante na área de Engenharia de Software, o reuso de software. 

2.1. Reuso de Software  

O reuso de software  é um conjunto de técnicas que objetivam obter parte do 
projeto e da construção de software, como um padrão, para uso em diferentes 
situações (D´Souza e Wills, 1998). A ideia consiste em não reinventar visões já 
consolidadas a cada projeto que é desenvolvido, mas sim capitalizar os resultados 
ao longo do desenvolvimento dos projetos e aplicá-los em novos contextos. Dessa 
forma, é possível produzir mais produtos – software – em menos tempo, com mais 
qualidade e com menor custo de manutenção. Outra definição encontrada na 
literatura é que o reuso de software  consiste na reutilização de partes de sistemas 
diferentes, com nenhuma ou pouca adaptação, para auxiliar o desenvolvimento de 
novas aplicações   (Ferreira e Ferreira, 2010). 

Projetar software não é uma tarefa trivial, projetar software para ser 
reutilizado é uma tarefa menos trivial ainda (Mattsson, 1996). O reuso de software 
não consiste apenas em cortar pedaços de uma aplicação já existente e colá-los em 
uma outra aplicação. Embora isso acelere o desenvolvimento inicial, e por isso 
muitos se utilizam dessa técnica, não traz nenhum benefício posterior. Quaisquer 
melhorias ou correções feitas no pedaço original não se propagam para as versões 
copiadas. O reuso implica em usar o mesmo trecho inalterado em muitos contextos. 
Ou seja, o reuso de software exige que os componentes que o formam sejam 
construídos genericamente de modo que ele possa ser adpatado para suprir 
necessidades específicas de outros softwares. 
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O reuso de software normalmente gera um esforço adicional, principalmente 
pelo fato de que um software reutilizável deve ser projetado de modo que ele possa 
ser utilizado em vários contextos diferentes. Como dito anteriormente, construir um 
software reutilizável não é uma tarefa simples. Porém, o esforço para produzir um 
artefato genérico traz benefícios em longo prazo que justificam esse esforço 
(Sommerville, 2007). Com o alcance da maturidade, menos código passará a ser 
desenvolvido, o que também implicará em menor esforço de teste e de projeto. 
Além disso, o fato de serem utilizados módulos prontos e adaptáveis provoca um 
aumento na qualidade e confiabilidade e reduz o tempo de desenvolvimento e os 
riscos de um projeto (Sommerville, 2007). 

O reuso do elemento de software pode ser feito no nível de código e no nível de 
projeto. O reuso de código consiste na utilização direta do artefato desenvolvido em 
uma nova aplicação. O reuso de projeto baseia-se no reaproveitamento de 
concepções de arquitetura de um artefato em outro contexto (Silva, 1996). Na 
próxima seção, essas abordagens de reuso serão exemplificadas através de alguns 
métodos de reuso de software. 

2.1.1. Métodos de Reuso de Software  

Existem algumas maneiras de reutilizar código no desenvolvimento de 
software. Neste trabalho serão abordadas e comparadas as três principais técnicas 
para reuso de software: biblioteca de classes, componente de software e framework. 
O último será abordado em mais detalhes, pois é um dos objetos de estudo deste 
trabalho. Abaixo segue uma breve descrição de cada método: 

• Biblioteca de classes 

A mais simples das três é a biblioteca de classes. É um conjunto de classes 
que oferece um conjunto de funcionalidades, que não estão necessariamente 
relacionadas. A linguagem Java (Oracle, 2009) possui várias bibliotecas de 
classe, como a java.io (Oracle, 2009) que oferece serviços e métodos para 
manipulação de entrada e saída de dados, por exemplo.  

• Componentes de Software 

Os componentes de software são unidades criadas da decomposição 
funcional do software. Diferente do método anterior, o componente possui 
funcionalidades e dependências entre as classes – arquitetura de software - bem 
definidas. As classes interagem entre si para um propósito, abstraindo a 
necessidade de conhecimento interno do componente.  

• Frameworks 

Os frameworks são formados por classes abstratas e concretas que 
especificam uma arquitetura de aplicações semelhantes. Apesar de possuir as 
mesmas características do método anterior, o framework é diferente 
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principalmente pelo fato de implementar uma aplicação completa ou semi-
completa e a possibilidade de extensão. Uma definição mais completa sobre 
framework será exposta na próxima seção.  

A Tabela 1 fornece um comparativo entre os três métodos citados. A 
comparação é feita através dos aspectos: nível de abstração, tamanho, grau de 
especialização, reuso, auxilio a geração, interação entre objetos pré-definida, 
comportamento padrão e inversão de controle, como pode ser visto abaixo.  

Tabela 1 : Comparativo entre biblioteca de classes, componentes e frameworks (Silva, 1996). 

 Biblioteca de Classes  Componente de 
Software 

Framework 

Nível de 
abstração 

Não tem funcionalidade 
bem definida. 

Funcionalidade bem 
definida. 

Funcionalidade bem 
definida. 

Tamanho 
É menor que um framework 

e geralmente menor que 
um componente. 

Geralmente é menor que 
um framework e é maior 
ou igual a uma classe. 

Geralmente é maior 
que um componente 

e é sempre maior 
que uma classe. 

Grau de 
especialização 

Geralmente implementa 
uma parte de uma 

aplicação menos do que 
uma implementada por um 

componente. 

Implementa parte de uma 
aplicação. 

Implementa uma 
aplicação completa 
ou semi-completa. 

Reuso 
Reusa código. 

Reusa análise, projeto e 
código. 

Reusa análise, 
projeto e código. 

Auxílio à 
geração 

Pode ser usada na geração 
de frameworks e 
componentes. 

Pode ser usado na 
geração de frameworks. 

Não se aplica. 

Interação entre 
objetos pré-

definida 
Não. Sim. Sim. 

Comportamento 
padrão 

Não. Sim. Sim. 

Inversão de 
controle 

Não. Não. Sim. 
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2.2. Definição de Framework  

A experiência adquirida ao longo de vários projetos de desenvolvimento de 
software traz a percepção de que existem artefatos – análise, projeto e código - 
recorrentes em vários projetos. Existe um mesmo conjunto de relações, restrições, 
regras e características mesmo em projetos distintos. Esses projetos com padrões 
repetidos podem ser chamados de aplicações que pertencem à mesma família de 
aplicação ou ao mesmo domínio de negócio . É no conjunto dessas características 
de uma única família que se baseia um framework (D´Souza e Wills, 1998). A Figura 
1 exemplifica como um conjunto de característica de um domínio pode transformar-
se em um framework. 

 

Figura 1: Exemplo de aplicações que utilizam o mesmo framework (Sauvé, 2011). 

Formalmente, o conceito de framework consiste em uma arquitetura de 
software  reutilizável , que possibilita que uma família de aplicações seja gerada a 
partir de uma única estrutura que captura os conceitos mais gerais dessa família 
(Pinto, 2000). Os frameworks são como esqueletos de uma aplicação que podem 
ser customizados, de acordo com as necessidades e exigências do negócio da 
aplicação (Johnson, 1997). Porém, várias definições podem ser encontradas na 
literatura. Entre elas destacam-se:  

• É um conjunto de classes que constitui um projeto abstrato para soluções de 
uma família de problemas (Johnson e Foote, 1998); 

• É uma arquitetura desenvolvida com o objetivo de se obter a máxima 
reutilização, representada como um conjunto de classes abstratas e 
concretas, com grande potencial de especialização (Mattsson, 1996); e 
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• É uma arquitetura definida para uma família de subsistemas que oferece 
construtores básicos para criá-los. Os pontos de extensão são adaptações de 
código para funcionamento específico de certos módulos devem ser feitas 
(Fayad, Johnson e Schmidt, 1999).  

Estruturalmente, um framework também pode ser definido como uma 
aplicação parcialmente completa formada por frozen-spots; e por uma parte 
adaptável, denominado hot-spots (PREE, 1995). Frozen-spots  diz respeito à parte 
“congelada” do framework, ou seja, uma parte fixa, que aglutina as funcionalidades 
e regras comuns de uma família de aplicações (PREE, 1995). Os hot-spots  são os 
pontos de extensão do framework, onde são contempladas as características 
particulares de cada aplicação da família (PREE, 1995). Os pontos de extensão são 
os responsáveis por uma grande característica dos frameworks, a inversão de 
controle. 

A inversão de controle  consiste em garantir que o código da aplicação que 
está sendo desenvolvido use o código fixo predefinido do framework, ou seja, em 
um framework o controle está no código fixo – frozen-spots. Isso é garantido por 
causa do uso de hot-spots para a especialização do framework, isto é, o modo em 
que o framework deve ser especializado é definido pela parte congelada do 
framework - aquilo que foi desenvolvido baseado nas características comuns da 
família de aplicações. Essa inversão ajuda os desenvolvedores, pois não os obriga 
a conhecer sobre a implementação intrínseca dos frozen-spots, mas como estão 
definidos os pontos de extensão. 

A técnica de reuso com frameworks consiste em projetar e implementar um 
software que possa ser reutilizado por várias aplicações desde que essas 
aplicações possuam regras de negócio iguais ou semelhantes às que foram 
definidas no software original (vide a Figura 1). Assim ao implementar uma 
aplicação que utiliza frameworks, a nova aplicação herda as mesmas características 
e funcionalidades e, caso seja necessário, adapta o framework para as suas 
necessidades específicas. Essa adaptação é regida pelo próprio framework, ou seja, 
o código de um framework é projetado para ser extensível de acordo com as regras 
definidas na sua arquitetura. 

Um framework torna possível o reuso da análise, do projeto e do código. Ele 
reusa análise porque descreve os tipos de objetos importantes e como um problema 
maior pode ser dividido em problemas menores. Ele reusa projeto porque contém 
algoritmos abstratos e descreve classes ou interface que o programador deve 
herdar ou estender e as restrições a serem satisfeitas na implementação. Ele reusa 
código porque torna mais fácil desenvolver uma biblioteca de componentes 
compatíveis e porque a implementação de novos componentes pode herdar grande 
parte de seu código das superclasses abstratas. Apesar de todos os tipos de reuso 
serem importantes, o reuso de análise e de projeto são os mais compensadores a 
longo prazo (Johnson e Russo, 1991).O paradigma orientado a objetos oferece 
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alternativas para implementar um framework usando abstração de dados, 
composição  e herança de classe . No entanto, é possível utilizar outras técnicas 
para desenvolver frameworks. Esta monografia define e trabalha com frameworks  
orientados a objetos , portanto, ao longo deste trabalho, a palavra framework 
sempre fará referência à frameworks orientados a objetos. 

Um framework orientado a objetos gera software orientado a objetos 
reutilizável. Os pontos de extensão de um framework são implementados utilizando 
classes abstratas ou interfaces. Essas classes são herdadas ou estendidas pelas 
aplicações que utilizarão o framework para o seu desenvolvimento (Fayad, Johnson 
e Schmidt, 1999). As classes abstratas e concretas especificam a arquitetura de 
aplicações semelhantes. Essas classes possuem objetos que colaboram entre si 
para cumprir suas responsabilidades predeterminadas – frozen-spots - e específicas 
de cada aplicação, ou seja, os pontos de extensão. Desta forma o conjunto de 
classes de um framework deve ser flexível e, principalmente extensível e adaptável 
para que seja possível a construção de várias aplicações, com pouco esforço, 
especificando apenas as particularidades de cada aplicação. Um framework provê 
mecanismos que garantem que ele possa ser adaptável, como, uso de interfaces, 
customização de subclasses, implementação de novas subclasses que herdam das 
superclasses e criação de métodos que tanto podem ser integrados como substituir 
métodos das superclasses do framework (D´Douza e Wills, 1998). 

Um framework tem funcionamento análogo ao de um motor. Essa analogia se 
encontra na Figura 2. Todo motor necessita de alimentação, porém no caso de um 
framework precisa de muitas entradas de energia. Cada uma destas entradas de 
energia é o hot-spot do framework. Cada ponto de adaptação deve ser executado 
para o motor funcionar. Assim, os geradores de energia são o código da aplicação 
específica que deve ser conectado aos pontos de extensão. O código do aplicativo 
adicionado será usado pelo código do núcleo do framework. O motor não será 
executado até que todos os pontos de extensão estejam conectados (Ferreira e 
Ferreira, 2010). 

 
Figura 2: Exemplo de uma analogia para frameworks (Ferreira e Ferreira, 2010) 
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O desenvolvimento de um framework difere do desenvolvimento de um 
software sem reuso em dois pontos. O primeiro, já bastante mencionado, é devido 
ao fato de que um software tradicional está focado em um problema bem definido. 
Enquanto o framework está focado em resolver um problema genérico para uma 
família de aplicações, que não ataca um único problema em particular, mas todo um 
conjunto de problemas relacionados. O segundo é porque o desenvolvimento de um 
framework exige uma etapa particular, chamada de Instanciação . Esta etapa define 
e implementa os membros específicos da aplicação de acordo com as regras 
definidas nos pontos de extensão, como explicado anteriormente. A instanciação e 
as outras etapas para construção de um framework serão detalhadas ainda neste 
capítulo. 

Para finalizar, os frameworks são soluções reutilizáveis de software, para o 
desenvolvedor não ficar “reinventando a roda”. Um bom exemplo de framework é de 
uma aplicação simples para gerenciamento de controle de estoque. Uma empresa 
que é especialista nesse tipo de sistemas pode beneficiar-se utilizando a técnica de 
frameworks para desenvolver sistemas de gerenciamento de controle de estoque 
com menos tempo e custo e com uma qualidade melhor. Isso é possível, pois as 
aplicações de gerenciamento de controle são de uma mesma família de aplicações.  

Esse tipo de sistema controla a quantidade de produtos disponíveis dentro de 
uma empresa, seja para consumo interno ou para vendas, oferecendo dados para a 
realização de pedidos suscetível a menos erros no fornecedor, além de oferecer 
relatórios do setor de vendas, como por exemplo, a quantidade de produtos 
vendidos. O objetivo desse exemplo não é mostrar como funciona em detalhes o 
controle de estoque e sim mostrar que qualquer aplicação dessa família compartilha 
as mesmas regras de negócios. Porém, cada empresa possui particularidades, 
como por exemplo, os tipos de produtos comprados ou comercializados. Com isso, 
framework apresenta-se como uma solução ideal, pois toda a implementação dos 
requisitos podem ser implementados na parte congelada do framework para serem 
herdados nas aplicações instanciadas. Além disso, permite que para cada aplicação 
instanciada seja possível a adaptação de acordo com as característica dos produtos 
da empresa que utilizará a aplicação final.  

Nesse exemplo, o ponto de extensão é justamente implementada na classe 
Produto. Essa classe, que será abstrata, deve concentrar todas as características 
de um produto como nome, descrição, fornecedor, preço. Porém deve ser 
construída de modo que seja possível a adaptação, sendo assim, um novo produto 
é criado herdando essas características gerais de um produto e adicionando-se 
propriedades particulares do produto como, por exemplo, a data de validade. 

Neste trabalho, a família de aplicações utilizada é a das ferramentas de blog. 
O objetivo de criar um framework para essa família é facilitar o desenvolvimento de 
um blog, já que é uma aplicação simples e boa parte do software é projetada na 
parte congelada, pois é comum a todas as aplicações dessa família. Porém, a 
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motivação é permitir o desenvolvimento de blogs que publiquem conteúdo 
acessível, oferecendo para os desenvolvedores uma solução simples para a 
inserção da acessibilidade como um requisito não funcional no desenvolvimento de 
um software.  

2.3. Vantagens e Desvantagens de Frameworks  
A principal vantagem da aplicação de frameworks é o reuso de software. É 

através dessa técnica que se obtém o aumento da qualidade e redução do esforço 
de desenvolvimento (Gimenes e Huzita, 2005). A utilização de frameworks acelera o 
desenvolvimento de softwares que apresentam algum tipo de problema em comum, 
fornecendo recursos que oferecem flexibilidade aos desenvolvedores para 
adequarem o framework às suas necessidades. A minimização da quantidade de 
código, que é necessário para implementar aplicações similares, ocorre porque 
aquilo que seria desenvolvido para implementar a parte comum entre essas 
aplicações é incluído no framework. Portanto, essa parte só é implementada uma 
única vez, o que reduz a quantidade de código a ser desenvolvido quando 
comparado a um cenário onde a aplicação é construída sem reuso. 

A diminuição do esforço de elaboração de código traz benefícios para o 
desenvolvedor, pois o uso de frameworks é uma alternativa que aumenta a sua 
produtividade e eficiência. Portanto, ele terá mais tempo para se dedicar às 
implementações específicas da sua aplicação. Isso também implicará em menos 
trabalho gasto com projeto, arquitetura, testes, tempo de desenvolvimento e riscos 
de um projeto. Os frameworks tratam de maneira eficiente os problemas mais 
comuns de um determinado domínio e por isso possuem uma confiabilidade alta, 
pois necessitam de um estudo minucioso para o seu projeto e passam por 
verificações e validações antes da etapa de instanciação – criação de fato do 
sistema final. Por ser um software maduro, além da confiabilidade, o uso de 
framework também melhora significativamente a qualidade do produto produzido, 
reduzindo a quantidade de defeitos. 

Os frameworks são ferramentas de difícil desenvolvimento porque exigem um 
nível alto de reuso e flexibilidade, que são atributos difíceis de alcançar no software 

e, portanto, também provocam um custo maior quando comparado ao 
desenvolvimento de um código não reutilizável. Contudo, o esforço para produzir 
esse tipo de artefato traz benefícios duradouros que justificam esse esforço. Outro 
problema é o trabalho necessário para aprender a utilizar o framework. Existem 
artefatos tão complexos que levam cerca de seis a doze meses, dependendo da 
experiência dos programadores, para serem bem compreendidos e utilizados de 
maneira produtiva (Fayad, Johnson e Schmidt, 1999). 

Logo, para que a construção de um framework seja justificada é necessário 
que os desenvolvedores passem por uma etapa de estudo do framework e que o 
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custo de aprendizado da ferramenta seja diluído através do reuso do mesmo 
framework em vários projetos. Já que a expertise dos programadores vai crescer à 
medida que eles utilizam cada vez mais o framework e por consequência não 
existirá mais esforço adicional por parte do programador para construir aplicações 
instanciadas. Não faz sentido o esforço do desenvolvimento ou de aprendizado de 
um framework para gerar uma única instância, pois, os principais benefícios do 
reuso de software são perceptíveis no aumento da frequência que os artefatos são 
reutilizados. 

A manutenção de código reusado pode ser um fator agravante, pois essas 
manutenções devem ser executadas cautelosamente para que não ocorram efeitos 
colaterais nas aplicações que instanciam o framework. A manutenção pode ser 
necessária para eliminar defeitos, adicionar ou modificar novas funcionalidades. 
Portanto, é preciso ter conhecimento profundo sobre a arquitetura e funcionamento 
do framework para realizar essas modificações sem criar problemas. Novas versões 
de um código reusado devem evitar impactos em aplicações anteriores a essa 
versão. Apesar de ser um trabalho que exige atenção, a manutenção, se bem feita, 
traz uma facilidade significativa. A atualização de todas as aplicações que reusam 
um framework é feita de uma única vez, pois o código, que estaria replicado, está 
concentrado em um único lugar. Sem o reuso, a manutenção individual em cada 
aplicação estaria multiplicando as chances de erros cada vez que o mesmo código 
fosse atualizado em aplicações diferentes. Para contornar alguns problemas no uso 
de frameworks relacionados ao aprendizado lento e manutenção, torna-se 
importante que os frameworks sejam bem documentados para orientar o seu uso. 
Isso provoca uma dependência de documentação para o uso eficaz e eficiente de 
um framework. A  Tabela 2 apresenta a relação de custo benefício para o uso de 
framework. 

 
Tabela 2 : Custo x Benefício da utilização de frameworks. 

Benefício Custo 

Economia em longo prazo Esforço para estudo de framework 

Aproveitamento de especialistas do domínio Mais esforço para design e implementação 

Confiabilidade e qualidade Dependência de documentação 

Menos custo em manutenção Difícil manutenção 

Aumento da produtividade  
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2.4. Tipos de Frameworks  

Existem dois tipos de frameworks: caixa branca e caixa preta. Eles se diferem 
entre si pelo tipo de reuso que é exigido. No framework  de caixa branca  o reuso é 
provido por herança, isto significa que o programador deve criar subclasses 
herdadas das classes abstratas para criar aplicações específicas. Isso implica que 
seja necessário entender os detalhes de como o framework funciona para poder 
usá-lo, ou seja, como deve ser herdado. Já no framework  caixa preta  o reuso é 
feito por composição, ou seja, o programador apenas combina classes concretas 
para obter a aplicação desejada. Com isso, é necessário apenas entender a 
interface e não é exigido estudar tantos detalhes de como o framework funciona 
(Maldonato, Braga, Germano e Masiero, 2001).  

Os pontos de extensão caixa branca são formados por classes incompletas. 
Ou seja, as classes apresentam apenas a assinatura de seus métodos e precisam 
que esses métodos sejam implementados na herança. A Figura 3 apresenta um 
diagrama de classes simples que exemplifica um framework caixa branca. Nos 
pontos de extensão caixa preta, as instanciações são feitas por componentes 
adaptados, e não por herança. Os componentes fazem ligações com as demais 
partes do framework. Esse ponto de extensão pode ser considerado um conjunto de 
classes concretas com uma funcionalidade definida e baixo acoplamento em relação 
aos outros pontos de extensão. O ponto de extensão, nesse caso, já está 
implementado e, assim, não precisa que sejam feitas adições às suas definições, 
diferentemente daquele do tipo caixa branca, em que existe a possibilidade de 
sobrescrita ou sobrecarga de métodos. A Figura 4 exemplifica esse conceitos 
(Ferreira e Ferreira, 2010). 
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Figura 3 : Exemplo de um ponto de extensão caixa branca. 

 

Figura 4: Exemplo de framework caixa preta. 

Os nomes dados fazem alusão extamente ao nível de detalhamento que é 
necessário para instanciá-los. Em uma caixa preta não é possível identificar o que 
tem dentro, enquanto uma caixa branca sim. Porém, como dito anteriormente, o 
framework tem um grande benefício que é permitir que desenvolvedor dedique mais 
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do seu tempo às partes mais específicas de sua aplicação. Logo, quando é citado o 
nível de detalhamento de um framework, a referência é feita para o entendimento 
necessário para instanciá-lo, ou seja, herdar ou estender seus pontos de extensão, 
e não toda sua arquitetura. 

É mais fácil projetar um framework caixa branca por não haver a obrigação 
de incluir todas as alternativas de implementação. Porém, ele exige um maior 
esforço para instanciação. O framework caixa preta é mais complexo de criar e, 
portanto, oferece mais pedaços de artefato pronto, o que facilita a sua instanciação. 
Esse trade-off deve ser bem analisado e definido pelos projetistas do software, pois 
depende bastante do produto que deseja-se gerar e o nível de maturidade do 
domínio da aplicação e dos desenvolvedores envolvidos. 

Apesar de existirem esses conceitos opostos, geralmente os frameworks são 
formados por pontos de extensão que são implementados por herança e outros por 
composição. O que acaba acontecendo é que à medida que um framework torna-se 
mais maduro, ele tende a ser predominantemente caixa preta, já que as variações 
que existem – permitidas pelos pontos de extensão caixa branca – tendem a se 
estabilizarem, pois estarão disponíveis diversas alternativas que surgirão ao longo 
das instanciações dos pontos de extensões caixa brancas. Logo, a disponibilidade 
de componentes prontos para frameworks com um domínio maduro tende a 
aumentar, aumentando assim a probabilidade de que um componente adequado 
seja encontrado pelo programador que instancia o framework. Nesse nível de 
maturidade deve-se procurar evitar a adaptação com caixa branca, que geralmente 
é mais complexa. 

2.5. Processo de Criação de um  Framework  

 Apesar de ainda não existir uma metodologia específica, é possível classificar 
as abordagens utilizadas para o projeto de um framework em dois grupos: top-down 
e bottom-up (Filho, 2002). De um modo geral essas abordagens possuem duas 
etapas: análise de domínio e design. Além disso, outras duas etapas 
complementam o processo de criação, a implementação e a documentação (Figura 
5). 
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Figura 5: Processo para o desenvolvimento de um framework. 

A abordagem bottom-up, também citada na literatura como processo dirigido, 
por exemplo, é caracterizada pela ênfase na análise do maior número possível de 
aplicações pertencentes ao domínio que será tratado pelo framework a fim de se 
obter conhecimento sobre o domínio e as necessidades principais levantadas 
durante o desenvolvimento dessas aplicações. Já a abordagem top-down, também 
conhecida como processo dirigido por pontos de extensão, parte de uma etapa de 
análise de domínio, onde são esclarecidas as partes comuns a toda uma família de 
aplicações, para produzir o projeto do framework (Filho, 2002). Ela possui foco na 
identificação dos pontos de extensão, que é a principal característica dessa 
abordagem, e por consequência, a escolha de soluções de projeto adequado para o 
domínio. 

2.6. Documentação de um Framework  

 Quando existe a necessidade de desenvolver uma aplicação utilizando um 
framework, a primeira coisa que deve ser investigada é a possibilidade de entender 
a documentação de um framework e se a descrição da estrutura é de fácil 
compreensão. Como a descrição de um framework abrange uma variedade de 
conceitos complexos, existe a necessidade de uma descrição compreensível do 
framework. Isso exigirá um conjunto de documentação (Mattsson, 1996). O uso de 
técnicas de documentação de um projeto objetiva o registro, classificação e 
organização de acesso ao conjunto de informações referentes ao projeto do 
framework. Isso é útil para as etapas de instanciação e manutenção. 

 A documentação de um framework deve atingir diferentes públicos. 
Basicamente, três grupos abrangentes podem ser identificados. O primeiro grupo é 
o de desenvolvedores que precisam de uma estrutura reutilizável e precisam decidir 
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qual a melhor estrutura que se adeque a sua necessidade. Para esse público a 
documentação deve focar em explicar as características mais importantes do 
framework. O segundo são programadores que já optaram por usar um determinado 
framework. Aqui a documentação deve descrever como a estrutura deve ser 
utilizada. Por último, existem desenvolvedores que desejam ir além da utilização 
normal do framework e querem adicionar novas funcionalidades. Essa utilização 
exige uma compreensão mais detalhada e, portanto, necessita de uma 
documentação mais profunda, que deve descrever os algoritmos abstratos e a 
arquitetura do framework. 

 É possível identificar itens que são indispensáveis para a composição de uma 
documentação. Esses itens devem contemplar informações para os tipos de 
usuários descritos. Os principais itens deles são: o propósito, a utilização e o projeto 
do framework. 

 A descrição do propósito de um framework permite que os desenvolvedores 
decidam se o framework atende de maneira eficaz as suas necessidades. Essa 
documentação deve ser simples e objetiva para qualquer potencial usuário. Pois, se 
um framework não for adequado torna-se possível descartá-lo sem que se gaste 
muito tempo e esforço para compreendê-lo. A utilização do framework demonstra 
como produzir aplicações a partir dele. É importante lembrar que usuários 
inexperientes podem estar utilizando o framework e, portanto, a linguagem dever ser 
clara e a organização objetiva. Logo, não é necessário entrar em detalhes e sim 
prover informações para que se consiga criar uma aplicação no mínimo tempo 
possível. A descrição do projeto do framework são informações mais específicas, as 
classes e suas relações, bem como as colaborações entre essas classes, por 
exemplo. Para esse documento devem ser levados em consideração que os leitores 
são usuários mais experientes e que desejam conhecer bem o projeto do framework 
a fim de explorá-lo na sua totalidade (Filho, 2002). 

 Existem várias técnicas para documentar as informações necessárias. O 
manual de referência  consiste em uma descrição de cada arquivo e suas variáveis 
globais, constantes e tipos. A descrição do arquivo deve conter o objetivo, a 
responsabilidade, o papel das estruturas de dados presentes e informações sobre 
suas funções e métodos. Na documentação de frameworks, pode-se incluir 
informações sobre a flexibilidade de classes e métodos, herança e sobrecarga de 
métodos. As aplicações exemplos  são criadas durante a etapa de 
desenvolvimento do framework e são aplicações completas implementadas para 
exemplificar a instanciação do framework, ilustrando os pontos de extensão. Por 
último, o cookbook  é um cojunto de instruções que descrevem um passo-a-passo 
sobre o desenvolvimento de aplicações. A vantagem dessa técnica é a utilização de 
linguagem natural e informal (Ferreira e Ferreira, 2010). 
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2.7. Instanciação de um Framework  

Instanciação é o processo de adaptação de um framework às características 
particulares de um problema e a criação de uma aplicação que irá atacar esse 
problema. Esse processo consiste em implementar o código específico através dos 
pontos de extensão definidos na arquitetura  (Filho, 2002). Na instanciação as 
partes específicas de uma família de aplicação são produzidas, ou seja, os pontos 
de extensão são implementados. Assim, um framework é uma aplicação quase 
completa, porém com peças de um quebra cabeça faltando. A partir da instanciação 
do framework o quebra cabeça completo é montando, juntando as peças já 
conhecidas com as peças necessárias para atingir o nível de especificação para 
aquela aplicação. 

Como já visto nesse capítulo, existem dois tipos de frameworks: caixa branca 
e caixa preta. Cada um apresenta técnicas distintas para instanciação – herança e 
composição. Porém, o processo de instanciação é bem semelhante em ambos os 
casos, diferindo-se apenas nas particularidades de implementação de cada técnica. 
Como esta monografia contempla a construção de um framework caixa branca, será 
focado o processo de instanciação para esse tipo. 

Pode-se definir um processo para instanciação em quatro etapas (Figura 6).  
Braga (2002) define em detalhes esse processo. O primeiro passo consiste na 
análise do sistema que será construído, o segundo refere-se ao mapeamento entre 
o modelo de análise, resultado do primeiro passo, e o framework. Posteriormente é 
feita a implementação das classes específicas e por último o teste do sistema 
resultante. 

 

Figura 6:  Processo de instanciação de um framework caixa branca (Braga, 2002). 

 A análise do sistema consiste em estudar os requisitos necessários para 
aplicação que está sendo criada. Essa etapa não é diferente da análise de 
requisitos utilizada em projetos de software tradicionais. O mapeamento é uma das 
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etapas mais importantes, pois é nela que serão identificadas quais funcionalidades 
definidas para aplicação serão reaproveitadas do framework e, por consequência as 
classes que precisarão ser criadas na nova aplicação. A implementação das classes 
específicas consiste na criação do software em si, em que as classes da nova 
aplicação serão utilizadas em conjunto com as classes do framework para compor a 
nova aplicação. Por último, o sistema resultante deve ser testado para garantir que 
ele atende aos requisitos definidos na primeira etapa e para verificar se funciona 
adequadamente. Embora a etapa de teste não seja o foco deste trabalho, é 
importante destacar a necessidade de uma estratégia de teste. 

2.8. Frameworks Web  

 Os frameworks das aplicações Web surgiram no intuito de facilitar o trabalho 
do programador, e, portanto, diminuir os custos de desenvolvimento. Como o 
objetivo final deste trabalho é o projeto de um framework para a plataforma Web, 
esta seção destina-se a apresentar as principais características e os problemas 
envolvidos nesse tipo específico de framework. 

 Um framework para aplicações Web é um software projetado para dar 
suporte ao desenvolvimento de websites e sistemas de conteúdo dinâmico. Esse 
tipo de tecnologia tem por objetivo diminuir a sobrecarga de codificação necessária 
para atividades comuns relacionadas ao desenvolvimento Web. Uma aplicação 
Web é um software que é executado na plataforma da internet. Com o surgimento 
de novas tecnologias, aprimoramento da velocidade e da conectividade, a internet 
vem tornando-se uma grande alternativa para construção de sistemas para uso 
pessoal e profissional. Por causa desse crescimento é esperado que as aplicações 
Web atendam cada vez mais as necessidades exigidas para possuir os mesmos 
recursos das tradicionais aplicações desktop. Assim, os frameworks são uma 
importante ferramenta para oferecer uma arquitetura reutilizável de aplicações para 
Web que poupe o programador dos detalhes comuns a esse tipo de software. 

Tradicionalmente, os frameworks são produzidos para atacar problemas 
comuns a uma família de aplicações, porém no caso de frameworks Web, existe um 
número maior de possibilidades. É comum ver frameworks para Web que não são 
especializados para o desenvolvimento de um domínio de aplicações específicas, 
ou seja, eles contêm componentes genéricos que podem ser incluídos nas 
aplicações e esses componentes, por sua vez, precisam ser adaptados na criação 
de uma aplicação específica de um domínio. Portanto, o desenvolvimento para essa 
abordagem justifica o uso de framework, pois o tempo que seria gasto com 
funcionalidades que o framework provê pode ser direcionado para as partes 
específicas da solução.  

Um exemplo bastante conhecido são os Sistemas Gerenciadores de 
Conteúdo ou CMS (do inglês, Content Manager System). Um CMS é uma aplicação 
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Web para gerenciamento de conteúdo de sites, são usados para criar, guardar, 
publicar e atualizar conteúdos a serem compartilhados através de um website. 
Apesar de um CMS não atacar um domínio específico, ou seja, ele pode ser usado 
por várias famílias de aplicações, desde que necessitem de um gerenciador de 
conteúdo, como blogs, portais institucionais, portais pessoais e etc., ele oferece uma 
gama de funcionalidades que não necessariamente faz parte do negócio das 
aplicações, mas são comuns a todas essas aplicações que estão na Web. 
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Capítulo 3 

Acessibilidade 
Muitas vezes a acessibilidade é associada à usabilidade, mas o conceito de 

acessibilidade vai além do objetivo da usabilidade. Uma vez que ela preocupa-se 
não apenas com uma boa interface e navegação, mas também em oferecer 
caminhos para que todos , portadores ou não de algum tipo de deficiência, possam 
usufruir de qualquer recurso da maneira mais simples possível. O presente capítulo 
descreve o conceito de acessibilidade e acessibilidade na Web, bem como a 
importância dessa área no desenvolvimento de aplicativos para a internet. 

3.1. Definição de Acessibilidade 

Acessibilidade  é um termo que vem do latim acessibile (em português, 
acessível), que significa aquilo que se pode atingir, alcançar ou obter (Nunes, 2002). 
Ao contrário do que muitos pensam, a acessibilidade não beneficia em 
exclusividade pessoas com deficiência, ela baseia-se no conforto, segurança e 
autonomia para qualquer usuário. A origem da acessibilidade deu-se na arquitetura 
devido à dificuldade de deslocamento de pessoas com deficiência em edifícios na 
década de 50. O termo normalização  foi uma das primeiras citações do que vinha 
ser a acessibilidade com a definição que conhecemos. Esse conceito defendia 
medidas para permitir que qualquer pessoa pudesse viver confortavelmente, 
independentemente de idade, gênero, incapacidade de percepção ou de 
deslocamento. 

Nos anos seguintes várias especificações técnicas começaram a surgir para 
garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência aos edifícios. Porém apenas a 
partir da década de 70 foi que a preocupação em relação à acessibilidade começou 
a se popularizar de fato nos países mais desenvolvidos. O grande impulso da 
acessibilidade foi em 1980 nos Estados Unidos com a criação da lei civil ADA 
(Americans with Disabilities Act), que proíbe a discriminação de pessoas com 
deficiência e promove a acessibilidade no trabalho, edifícios e em transportes 
públicos (Frota, 2010). 

Em 1993, a ONU (Organização das Nações Unidas) publicou um conjunto de 
Normas sobre a igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência, que 
incluía a acessibilidade como um conceito básico para a igualdade e participação. O 
trecho abaixo se refere ao preâmbulo dessas normas: 

Os Estados devem reconhecer a importância global das condições de 
acessibilidade para o processo de igualdade de oportunidades em todas as 



Capítulo 3 – Acessibilidade 

Lorena Lopes da Silva Oliveira – TCC 2011.1   23 

esferas da vida social. No interesse de todas as pessoas com deficiência, os 
Estados devem: a) iniciar programas de ação que visem tornar acessível o meio 
físico; b) tomar medidas que assegurem o acesso à informação e à comunicação 
(ONU, 1993).  

Na última década, a necessidade de incluir a área de acessibilidade nos 
cursos de ensino superior - como arquitetura, design, engenharia e TICs - 
aumentou, E hoje muitas medidas legislativas já contemplam acessibilidade nas 
construções, transporte, tecnologias de informação e comunicação, 
telecomunicação, serviços Web, produtos de consumo, atos eleitorais, entre outros  
(Godinho, 2010). 

Com o crescimento acelerado da sociedade da informação e a evolução dos 
sistemas da TIC, desencadeou-se uma discussão mundial sobre a acessibilidade no 
mundo digital, que deu origem a um novo conceito: a acessibilidade digital 
(Conforto & Santarosa, 2002). Assim como aconteceu na arquitetura urbana antes 
da década de 50 – em que muitas construções foram projetadas sem a 
acessibilidade devido à falta de conhecimento e maturidade nessa área – os 
sistemas da informação vivem a mesma fase de transição. Muito deve ser feito e 
mudado para a conscientização da importância da acessibilidade nas tecnologias da 
informação e comunicação. Um ambiente acessível, seja ele físico ou virtual, além 
de ser um direito, encoraja a interação entre todas as pessoas sem distinção. 

3.2. Acessibilidade Digital 

A acessibilidade digital consiste em permitir que todas as pessoas possam ter 
acesso a qualquer recurso da tecnologia da informação (Pinto, 2009). Consiste em 
tornar disponível para qualquer usuário toda informação de modo que ele, com 
autonomia, possa alcançá-la sem nenhum dano, independentemente de suas 
características físicas ou mentais (Torres e Mazzoni, 2004). 

A acessibilidade aplicada à tecnologia da informação e comunicação pode ter 
focos diferentes de acordo com o sistema alvo. Como por exemplo, no computador, 
no navegador Web ou na própria página Web. A acessibilidade no computador pode 
ser alcançada através de softwares de acesso que inclui ajudas técnicas para 
acesso aos computadores e periféricos. A acessibilidade para browsers provê 
melhorias para esse tipo de ferramenta. Existem navegadores específicos que 
oferecem facilidade de acesso a diferentes usuários, como o navegador Lynx para 
cegos (Conforto e Santarosa, 2002). O Lynx é um navegador capaz de exibir 
apenas textos para contemplar uma população mais ampla e, portanto, incluir quem 
não interpreta acessivelmente gráfico e outros componentes (Krell e Cubranic, 
1996). Por último, a acessibilidade em páginas Web envolve aplicações no 
conteúdo, estrutura e formato para que essas páginas atendam confortavelmente 
todos os usuários. A acessibilidade em páginas Web – ou acessibilidade na Web – 
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é um dos assuntos mais comentados na área devido ao alcance que a Internet tem 
atualmente. Os estudos de acessibilidade na Web defendem um conjunto de regras 
que garantem a acessibilidade do conteúdo na rede. A definição de acessibilidade 
na Web e esse conjunto de regras, em que se baseia o framework proposto, serão 
apresentados nas próximas seções. 

3.3. Acessibilidade na Web 

O termo acessibilidade na Web, ou e-acessibilidade, é usado para definir o 
acesso universal ao componente Web, que é um conjunto de páginas escritas na 
linguagem HTML e interligadas por links de hipertexto (Ferreira, 2006). A e-
acessibilidade é a flexibilização do acesso à informação e da interação dos usuários 
que possuam algum tipo de deficiência no que se refere aos mecanismos de 
navegação e de apresentação dos sites. A acessibilidade passa a ser entendida 
como sinônimo de aproximação, um meio de disponibilizar a cada usuário interfaces 
que respeitem suas necessidades e preferências.  

 Segundo (Conforto & Santarosa, 2002), esse conceito tem sido cada vez 
mais empregado com o objetivo de: 

• Estimular a presença de usuários com deficiência na Internet; 

• Facilitar o intercâmbio de conhecimentos e de experiências entre 
associações e pessoas interessadas na presença de usuários com 
deficiências e na garantia de sua acessibilidade à rede mundial de 
computadores; 

• Orientar e estruturar o desenvolvimento global da Web, promovendo e 
impulsionando um tratamento mais correto em relação às necessidades 
especiais e a modelagem de sites para facilitar a navegação; 

• Aproveitar todo o potencial da rede no desenvolvimento de protocolos 
comuns para promover a evolução e a interoperacionalidade na Internet; 

• Prestar apoio técnico para facilitar a implementação das recomendações de 
acessibilidade na Internet; 

• Estimular, estabelecer e manter os espaços de investigação, informação e 
documentação da presença de ações de usuários com deficiências na Web e 
a acessibilidade à Internet. 
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3.4. Por que a E-Acessibilidade é tão Importante? 

Um dos problemas em tratar de acessibilidade é o preconceito existente em 
relação à utilização de aplicações Web por usuários com necessidades especiais. E 
isso acaba reforçando o desconhecimento da importância das aplicações atingirem 
todos os usuários (Nunes, 2002). Segundo dados levantados pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) em 2002, existiam aproximadamente 750 milhões de 
indivíduos com deficiência em todo o mundo (Freitas, Benjamin, e Pastor, 2004.). 
Essa estatística chama a atenção para a importância da utilização de boas práticas 
de acessibilidade no desenvolvimento de aplicações Web em geral.  

A construção de uma sociedade com ampla participação e igualdade baseia-
se na interação efetiva de todos os cidadãos. Nessa visão, é fundamental a 
construção de políticas de inclusão e o reconhecimento das diferenças para que 
seja desencadeado um movimento que ofereça uma sociedade em que todos 
participem igualitariamente de acordo com suas necessidades e particularidades.  

Documentos oficiais de alguns países, como, os da União Europeia, já 
revelam a urgência de implementar ações públicas para enfrentar a problemática da 
exclusão digital. No centro dessas ações, estão os grupos de pesquisadores que 
investigam as interfaces desenvolvidas para a Web, objetivando que as mesmas 
conquistem uma transparência na audiência a que se destinam especialmente para 
a comunidade dos cidadãos com deficiência. 

O número de usuários com algum tipo de deficiência cresce em todos os 
países. Há algum tempo, tais pessoas já reivindicam o direito de ter acesso à 
informação e, principalmente, a uma informação que possa ser facilmente e 
confortavelmente compreendida, sem que sejam prejudicadas suas características 
gráficas ou suas funcionalidades. O acesso aos benefícios da Internet deve ser 
considerado como uma ferramenta que busca reduzir as discriminações e as 
exclusões (Conforto e Santarosa, 2002). 

3.5. E-acessibilidade com o Auxílio do Leitor de 

Tela 

Alguns usuários com deficiência precisam de um nível diferenciado de 
acessibilidade, como pessoas com deficiência visual, que precisam de equivalentes 
textuais para as imagens. Assim, os usuários com deficiência visual podem navegar 
pelo conteúdo disponível na Web utilizando-se de outros métodos que substituam a 
visão. Esses tipos de usuários dependem de tecnologias assistivas para auxiliar a 
leitura de sites, como leitores de tela. 
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Tecnologias assistivas são ferramentas que ajudam pessoas com deficiência 
na realização de tarefas, proporcionando maior autonomia e independência. As 
tecnologias assistivas podem ser recursos em software ou em dispositivos 
periféricos. Em especial, os portadores de deficiência visual utilizam programas 
leitores de tela para auxiliar na sua navegação em sites (Brewer, 2005). 

 Leitor de tela, conforme já mencionado, é um software que captura a 
informação em formato texto e converte em áudio, usado principalmente por 
deficientes visuais. Esses programas lêem o conteúdo de uma página e sintetizam o 
conteúdo em fala humana, lendo para o usuário o que se encontra na tela. A leitura 
do conteúdo é feita sequencialmente, da esquerda para a direita e de cima para 
baixo. É possível, a partir de combinações de teclas disponibilizadas pelos leitores 
de tela, que a leitura seja feita por letra, palavra, linha ou parágrafo (Bach, 2009). Os 
usuários com deficiência visual percorrem uma página utilizando o leitor de tela e a 
tecla tab para acessar os links que estão na página. Assim, o usuário tem uma 
rápida compreensão do conteúdo da página, evitando a leitura de todo o documento 
(Bach, 2009). 

 Para os usuários com deficiência visual é saber a localização da 
funcionalidade desejada no conteúdo, assim, ele não precisa ler todo o conteúdo do 
site atrás do que ele deseja. Se o usuário compreende todo o conteúdo disponível 
em uma página, ele consegue navegar rapidamente até o conteúdo desejado ou 
passar para outra página, se o conteúdo da página não lhe interessa. Caso 
contrário, a carga cognitiva aumenta, pois o usuário precisa ler toda informação 
contida na página para saber se possui conteúdo de seu interesse ou não. E, assim, 
navegar página a página até que ele consiga chegar à informação que ele procura 
(Hillens & Evers, 2005). 

 Se apenas fossem projetadas páginas navegáveis via teclado, através das 
teclas de atalho e da tecla tab, seria atingido um nível de acessibilidade bastante 
satisfatório para pessoas com deficiência, como cegos, tetraplégicos, alguns níveis 
de paralisia cerebral e outros, além de ser possível deixar a navegação mais fácil e 
eficiente para estes grupos de usuários (Queiroz, 2007). 

O acesso a um site, para que seja eficaz, eficiente e agradável, dependerá 
principalmente do nível de acessibilidade do site, sejam os usuários que o estejam 
acessando deficientes visuais ou não (Hillens e Evers, 2005). Logo, as páginas Web 
devem ser desenvolvidas com recursos de acessibilidade, inseridos no código fonte, 
para que o leitor interprete o conteúdo corretamente. Softwares projetados 
adequadamente podem prover melhorias para vários grupos de pessoas, desde 
pessoas com dificuldades para navegar na Internet por possuírem equipamentos 
muito antigos até os que estão em uma situação que limita seus sentidos ou 
movimentos (Ferreira, 2010). Existem orientações que foram especificadas para 
ajudar os desenvolvedores a construírem sites acessíveis. Esse assunto será 
abordado na próxima seção. 
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3.6. Blogs : Ferramentas Sociais 

A inclusão digital é empregada em diferentes contextos, sendo raro que 
alguém defina o conceito em sua positividade. Assim, a exclusão digital define-se 
como a falta de recursos computacionais e a debilidade de acesso ou produção de 
informação em função disso (Passerino e Montardo, 2007). 

A participação de usuários com deficiências em ferramentas sociais permite 
que eles participem do mundo digital sem necessidade de expor a aparência física 
ou apresentarem dificuldades motoras ou cognitivas. Na sua pesquisa (Bowker e 
Tuffin, 2003) observam o potencial e as consequências de pessoas com deficiência  
que se aproveitam do anonimato para se relacionarem de modo que não sejam 
incluídas reações estereotipadas às suas condições físicas ou sensoriais. Nesse 
contexto, o blog é uma ferramenta social perfeita para o estímulo da interação 
social. Ele permite ao usuário escrever e interagir com a sociedade, uma vez que 
outras pessoas podem comentar os relatos publicados, sem se preocupar com 
constrangimentos na lentidão de escrita devido a sua deficiência motora, uma vez 
que o usuário precisa necessariamente escrever um texto ou responder um 
comentário em “tempo real” (Ferreira et al., 2011).  

Um blog é uma página Web de fácil atualização, que objetiva a troca de 
idéias entre o autor e os leitores. Os textos inseridos em um blog são organizados 
cronologicamente como um diário. Somente o autor do blog pode inserir posts e os 
visitantes podem inserir comentários ao post (Barbosa, 2009). Para possuir um blog 
é necessário obter um sistema de publicação e, depois de publicado, ele funciona 
como um site pessoal (Website), podendo ser realizado mesmo por leigos em 
programação Web e, muitas vezes, servindo como um diário (Souza, 2006).  

3.7. As Diretrizes de Acessibilidade para Web 

Os problemas de acessibilidade na Web podem ser diminuídos com o 
desenvolvimento de sites em conformidade com diretrizes de acessibilidade. Elas 
têm o objetivo de tornar o conteúdo da Web acessível para qualquer pessoa, seja 
ela com deficiência ou não. Também formam um conjunto de regras e normas que 
utilizadas corretamente garantem a acessibilidade em aplicações Web. 

 Existem diversas recomendações de diretrizes com o mesmo objetivo: tornar 
os sites mais acessíveis para a maioria das pessoas. A diversidade pode levar a 
uma falta de padrão entre as elas, tornando o trabalho de adequação mais difícil 
(Tangarife e Mont´Alvão, 2005). Como exemplos são encontrados as seguintes 
diretrizes (Bach, 2009): 

• WCAG (Web Content Acessibility Guidelines, em português, Recomendações 
de Acessibilidade para Conteúdo Web), versão 1.0 e 2.0; 
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• e-MAG (Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico); 

• Diretrizes Irlandesas de Acessibilidade. 

Neste trabalho, o objetivo não foi fazer uma comparação ou um estudo 
detalhado dessas recomendações, mas realizar um estudo visando extrair algumas 
das principais regras para que pudessem ser aplicadas no domínio da aplicação 
escolhida: os blogs. A orientação que possui maior abrangência internacional e é 
utilizado pelos principais validadores automáticos é WCAG (BACH, 2009), e, 
portanto, será a utilizada neste trabalho. 

3.7.1. WCAG/W3C 

 A WCAG é em um documento com recomendações que indicam como tornar 
o conteúdo da Web acessível a pessoas com deficiência. A primeira versão foi 
disponibilizada pela W3C (World Wide Web Consortium) em Maio de 1999 com o 
objetivo de chamar a atenção para o que foi especificado nas diretrizes e promover 
a sua adoção para maximizar as funcionalidades e a universalidade da Web.  

As presentes diretivas explicam como tornar o conteúdo Web acessível a pessoas 
com deficiências [...]. O principal objetivo destas diretivas é promover a 
acessibilidade. No entanto, a sua observância fará também com que o conteúdo 
da Web se torne de mais fácil acesso para todos os utilizadores, 
independentemente do respectivo agente do utilizador (por ex., navegador de 
ambiente de trabalho, navegador por voz, celular, computador pessoal para o 
automóvel) e quaisquer que sejam as limitações associadas à respectiva utilização 
(ambientes barulhentos, divisões mal iluminadas ou com excesso de iluminação, 
utilização em modo mãos livres, etc.). A observância destas diretivas irá ainda 
ajudar as pessoas a encontrarem informações na Web mais rapidamente. Estas 
diretivas não visam de modo algum restringir a utilização de imagem, vídeo, etc., 
por parte dos produtores de conteúdo; antes explicam como tornar o conteúdo de 
multimídia mais acessível a um público mais vasto. (W3C, 1999). 

Em dezembro de 2008, a W3C reformulou as diretrizes para uma nova versão, a 
WCAG 2.0. Essa versão veio para substituir as WCAG 1.0 e possui uma 
abrangência nas recomendações comparada com a primeira versão, como é citado 
pelo documento escrito pela W3C sobre a WCAG 2.0. 

Recomendações de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0, abrange 
diversas recomendações com a finalidade de tornar o conteúdo Web mais 
acessível. Seguir essas recomendações irá tornar o conteúdo acessível para um 
amplo grupo de pessoas com deficiência, incluindo cegueira e baixa visão, surdez 
e baixa audição, dificuldades de aprendizagem, limitações cognitivas, limitações 
de movimentos, incapacidade de fala, fotosensibilidade e suas combinações. 
Seguindo essas recomendações também fará com que seu conteúdo Web fique 
mais acessível pelos usuários em geral (W3C, 2009). 
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Embora seja possível seguir tanto as WCAG 1.0 como as WCAG 2.0 (ou 
ambas). Nós seguiremos as diretrizes propostas pela WCAG 1.0., pois as regras 
que foram utilizadas para a construção do framework se basearam em estudos 
prévios sobre a acessibilidade, realizados com foco em dificientes visuais e 
acessibilidade aplicada à blogs  e que utilizaram a WCAG 1.0 (Ferreira, 2010; Pinto, 
2009). 

As diretrizes WCAG 1.0 abordam dois temas genéricos: assegurar uma 
transformação harmoniosa e tornar o conteúdo compreensível e navegável. Ao todo 
possuem quatorze recomendações que auxiliam na identificação de erros de 
acessibilidade Web em sites. As onze primeiras tratam do primeiro tema e as outras 
três são referentes ao segundo tema. São elas: 

1. Fornecer alternativas equivalentes ao conteúdo sonoro e visual; 

2. Não recorrer apenas à cor; 

3. Utilizar corretamente marcações e folhas de estilo; 

4. Indicar claramente qual o idioma utilizado; 

5. Criar tabelas passíveis de transformação harmoniosa; 

6. Assegurar que as páginas dotadas de novas tecnologias sejam 
transformadas harmoniosamente; 

7. Assegurar o controle do usuário sobre as alterações temporais do conteúdo; 

8. Assegurar a acessibilidade direta de interfaces do usuário integradas; 

9. Projetar páginas considerando a independência de dispositivos; 

10. Utilizar soluções de transição; 

11. Utilizar tecnologias e recomendações do W3C; 

12. Fornecer informações de contexto e orientações; 

13. Fornecer mecanismos de navegação claros; 

14. Assegurar clareza e a simplicidade dos documentos. 

3.8.  Acessibilidade para Blogs 

Antes de discorrer sobre a acessibilidade para blogs, é importante ratificar 
duas considerações. Muito do que será apresentado nessa seção também é útil 
para vários tipos de sites, porém como o foco deste trabalho é o estudo de 
acessibilidade em blogs, os exemplos aplicados serão dedicados aos blogs. Por 
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último, nosso estudo de acessibilidade aplicada a blogs focará em usuários que 
necessitam do auxilio do leitor de tela para navegar pelo conteúdo. Os leitores de 
tela são principalmente usados pelos usuários portadores de deficiência visual, mas 
também são comumente usados por usuários com certos níveis de paralisia 
cerebral ou com algum tipo de deficiência motora. Como eles têm dificuldade para 
utilização de periféricos, necessitam do leitor de tela para auxiliar na interação entre 
o usuário e a máquina. 

A identificação do conjunto de regras que podem ser aplicadas ao domínio de 
aplicação dos blogs foi baseada principalmente nos estudos feitos por 
Ferreira(2010), que tem como objetivo principal: 

[...] identificar alguns problemas de acessibilidade web e analisar como e por que 
esses problemas interferem (ou não) no acesso aos sistemas publicadores de 
blogs, por usuários com paralisia cerebral, sem comprometimento cognitivo grave, 
com disfunções motoras em membros superiores e propor uma lista de 
recomendações para desenvolvedores de sistemas para publicação de blogs 
(Ferreira, 2010). 

No entanto, para corroborar com esse trabalho foi utilizado o trabalho 
proposto por Pinto (2009), que propõe: 

[...] avaliar como as pessoas com deficiência visual total interagem com sistemas 
Web, em especial os sistemas de comunicação e de gestão de grupos, buscando 
identificar problemas que podem impedir ou dificultar o acesso e o entendimento 
do conteúdo. 

A intenção de juntar a contribuição dessas duas pesquisas deu-se ao fato da 
primeira focar no estudo de acessibilidade em blogs e da segunda se concentrar no 
estudo sobre acessibilidade para deficientes visuais em sistemas Web. A 
combinação desses dois trabalhos resultou num conjunto de regras que foram 
aplicadas para o projeto do AccessibleBlog. As regras implementas no 
AccessibleBlog estão listadas na Tabela 3. 
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Tabela 3: Regras de acessibilidade identificadas. 

Regra aplicada  Importância/Como pode ser alcançada?  

1. Identifique o idioma principal 
do documento 

Esses erros afetam os usuários que navegam via leitor de 
tela, pois esses programas detectam automaticamente as 
tags de idioma e escolhem o sintetizador de voz 
adequado para a leitura. Assim o usuário escuta com o 
sotaque adequado, no idioma correto (Ferreira e Nunes, 
2008). Tem como objetivo indicar o idioma usado em um 
documento ou em uma parte do documento. LANG é um 
atributo HTML padrão suportado pela maioria dos 
elementos para descrever a linguagem do conteúdo 
elementos. 

2. Fornecer um equivalente 
textual a cada elemento não 
textual 

Proporcionar conteúdo que, ao ser apresentado ao 
utilizador, transmitam, em essência, as mesmas funções 
e finalidade do que o conteúdo sonoro ou visual. Isso 
pode ser feito através de "alt" ou "longdesc".  Isto 
abrange: imagens, representações gráficas do texto 
(incluindo símbolos), regiões de mapa de imagem (W3C, 
1999). 

3. Use unidades relativas em vez 
de absolutas nos valores dos 
atributos da linguagem de 
notação e valores das 
propriedades das folhas de 
estilo 

É possível aumentar o tamanho da fonte do navegador, 
com isso páginas podem apresentar elementos mal 

formatados ou desaparecidos. Utilizar 'em' ou 
percentagens em vez das unidades absolutas “pt” ou 
“cm”, para indicar o dimensão do componente (W3C, 
1999). 

4. Fornecer mecanismos de 
navegação claros 

Fornecer mecanismos de navegação coerentes e 
sistematizados, como um mapa do site, para facilitar a 
procura de informação dentro do site. (W3C, 1999). Não 
se pode esquecer que a navegação com o leitor de tela é 
feita através da tecla tab, O mapa do site tem que estar 
disponível para navegação via tab, para que o usuário 
conheça o conteúdo do portal e possa escolher para 
onde quer ir. Além disso, é importante a possibilidade de 
sair do menu e ir para o conteúdo da página, isso evita 
que usuário precise passar item a item do menu até 
chegar no conteúdo da página. 

5. Use elementos de cabeçalho 
para veicular a lógica 
hierárquica da estrutura e use-
os de acordo com as 
especificações 

Para obter uma noção geral do conteúdo da página os 
usuários cegos usam a tecla tab para navegação e os 
leitores de tela oferecem recursos para pular diretamente 
para as tags de cabeçalhos (headers tags) (H1, H2, H3, 
etc) conhecendo melhor a estrutura do site e 
conseguindo uma navegação mais rápida e tranquila 
(Ferreira e Nunes, 2008) 
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Capítulo 4 

O Framework: “AccessibleBlog” 
O AccessibleBlog1 é um framework que se apresenta como uma solução 

tecnológica para a instanciação de blogs acessíveis visando usuários que 
necessitam usar leitores de tela. O objetivo da criação desse artefato é provocar 
aumento na criação de blogs que publiquem conteúdo acessível, trazendo uma 
solução fácil e simples de ser aplicada pelos desenvolvedores.  

Conforme foi mencionado, um framework é uma tecnologia consolidada no 
estudo de reuso de software e, portanto, é uma ferramenta ideal para atingir o 
objetivo proposto, pois as regras de acessibilidade podem ser incluídas na parte 
“congelada” (frozen-spot) do framework. Com isso, todas as aplicações que 
instanciarem o framework AccessibleBlog irão herdar a acessibilidade definida na 
sua arquitetura. 

Será visto a seguir uma descrição do framework AccessibleBlog será 
apresentada, seguida por um exemplo de instanciação no domínio de aplicações 
dos blogs. 

4.1. Modelo Conceitual do Framework 

Para projetar um framework é necessário conhecer bem a família de 
aplicação ao qual o framework atenderá. Neste sentido, foi realizada uma análise de 
domínio para a identificação dos requisitos comuns ao domínio de negócio em 
estudo: os blogs. Esses requisitos formam o conjunto de funcionalidades que 
compõe o framework AccessibleBlog. 

A análise de domínio foi realizada nas seguintes ferramentas de publicação 
de blogs disponíveis na Internet: Wordpress, Blogger e Terra Blog. Essas aplicações 
foram escolhidas porque formam o conjunto amostral utilizado na pesquisa de 
(Ferreira, 2010), que serviu de base dos estudos para identificação das diretrizes de 
acessibilidade que podem ser aplicadas a blogs.  

A Figura 7 apresenta o modelo conceitual resultante da análise de domínio 
realizada. Um blog é caracterizado por uma ferramenta para gerenciamento de 
conteúdo e por uma visualização do conteúdo publicado aberta ao público. O 
gerenciamento de conteúdo contempla a criação de posts e de novas páginas para 
o blog. Assim um blog, conceitualmente, pertence a um usuário “dono”, o escritor do 

                                            
1 Nome dado ao framework proposto neste trabalho. 
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blog, e é formado por um conjunto de páginas e posts, que é o conteúdo produzido 
no blog. A publicação desse conteúdo só pode ser executada pelo escritor do blog e 
a visualização do conteúdo é visível para todos os usuários na Web, os leitores.   

 

Figura 7: Modelo conceitual da família de aplicações Blog. 

Uma página (Page) representa uma página Web, que tem o conteúdo 
controlado pelo dono do blog, e é composta de um título e um conteúdo (textos, 
imagens, links). Já um post é definido como sendo um texto publicado pelo escritor, 
é composto por um título, um conteúdo, o mesmo de uma página, e uma data de 
publicação. Além disso, um post pode conter um conjunto de categorias (em inglês, 
tag) e comentários. As tags são palavras relacionadas ao post que funcionam como 
classificadores de conteúdo. Enquanto os comentários são as opiniões expressadas 
pelos leitores. 

Em termo de estrutura, um blog, como qualquer site, é formado por um 
conjunto de páginas Web (em inglês, webpage). As páginas Web são hipertextos, 
que é um conjunto de elementos ligados por conexões (em inglês, hiperlinks). Esses 
elementos podem ser palavras, imagens, vídeos, áudio, documentos, etc., que 
conectados formam uma grande rede de informação. Porém, eles não estão 
conectados linearmente, como se fosse um texto de um livro, por exemplo, que um 
assunto é ligado ao outro seguidamente. A conexão feita em um hipertexto não é 
previsível. O hipertexto permite a comunicação de dados, organizando 
conhecimentos e guardando informações relacionadas.  

Todas as páginas Web são formadas por elementos, que são comandos da 
formatação da linguagem HTML, na qual cada comando tem seus atributos e 
valores correspondentes. Esses elementos são denominados etiquetas (em inglês, 
tags HTML). De uma maneira geral o HTML é um poderoso recurso, sendo uma 
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linguagem de marcação muito simples e acessível voltada para a produção e 
compartilhamento de documentos e imagens. 

O modelo conceitual criado para servir como base na construção do 
framework consiste justamente na estrutura de um site qualquer, ou seja, no 
desmembramento do blog em páginas Web e das páginas em tags. Assim, um blog 
é um conjunto de webpages, que por sua vez é um conjunto de tags HTML.   

Para melhorar a distribuição das tags HTML dentro de uma página, foi criada 
uma entidade intermediária dentro do framework: os grupos. Um grupo é um 
conjunto de elementos que funcionam como “elementos compostos”, pois um grupo 
tem o comportamento de um elemento, mas possui internamente uma ou mais tags 
HTML que o compõe. Generalizando, os grupos e os elementos são a mesma 
entidade com pequenas particularidades distintas, como o fato de um grupo poder 
estar dentro de outro grupo enquanto um elemento não pode pertencer a outro 
elemento. No contexto deste framework, essa entidade é nomeada de componente. 
Portanto, uma página é formada por um conjunto de componentes, que podem ser 
de dois tipo: grupos e elementos.  

Esse modelo conceitual está graficamente representado na Figura 8. 

 

Figura 8: Modelo conceitual AccessibleBlog 

4.2. Arquitetura do Framework 

 O AccessibleBlog é um framework do tipo caixa branca. Por ser um 
framework caixa branca, o reuso é provido por herança, isto significa que o 
programador deve criar subclasses herdadas das classes abstratas para criar 
aplicações específicas. Para isso é necessário entender os detalhes de como o 
framework funciona para poder usá-lo. Esta seção destina-se ao detalhamento da 
ferramenta. 
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 O framework é formado por doze classes que interagem entre si para prover 
a estrutura para a criação de um blog que publique conteúdo acessível. O diagrama 
de classes encontra-se na Figura 9. 

 

Figura 9: Diagrama de classes do AccessibleBlog 
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As classes representam a estrutura de um site que indiretamente contém as 
informações do blog. Nessa estrutura todas as informações são transformadas em 
componentes. Por exemplo, no contexto desse framework, o post, que seria uma 
classe com os atributos título e texto, é tratado como uma página formada por 
componentes do tipo AHeader  e AParagraph , que armazenam o conteúdo 
do título e do texto, respectivamente. 

A classe chave do framework é classe Page, que representa uma página 
Web dentro do blog. Um blog é formado por no mínimo uma página, que é a página 
principal. Cada post também é uma página, filha da página principal, pois ele é 
formado por um conjunto de elementos. Essas páginas são representadas pelas 
classes MainPage  e PostPage , respectivamente. Além dessas páginas, o blog 
está preparado para a criação de outras páginas com suas características 
particulares.  

As páginas, como explicado anteriormente, são formadas por componentes, 
que são representados pela classe Component . O componente é o artefato que 
concentra as características daquilo que pode ser adicionado em uma página, que 
podem ser grupos ou elementos. Os grupos, que são reproduzidos pela classe 
Group,  são amontoadores lógico dos componentes. Logo, dentro de um grupo 
podem existir tanto elementos como outros grupos que contém mais elementos e 
mais grupos, e assim por diante. Já a classe Element , que representa os 
elementos, é a menor partícula dentro da estrutura.  

Os componentes são a representação das tags HTML, que são definidas pelo 
W3C (W3Schools, 1999). No contexto deste trabalho será considerado o universo 
de elementos formados por: Containers, Headers, Paragraphs, Links e Images. As 
classes AHeader , AParagraph , ALink , AImage  e Group  serão baseados 
nas características desses elementos, respectivamente, e nas propriedades comuns 
a todos os elementos HTML que estarão definidas na classe Element . Além 
desses elementos, outros podem ser criados seguindo as regras comuns dos 
elementos definidas no framework somado as características particulares do novo 
elemento. 

Ainda falando dos componentes, eles representam os artefatos de maior 
contribuição dentro do framework porque eles foram preparados para serem 
acessíveis, o que garante um nível mínimo de acessibilidade para o blog. Assim as 
classes Group  e Element  representam as tags HTML, possuem as mesmas 
características e propriedades, mas possuem modificações para obedecer às 
diretrizes de acessibilidade apresentadas no capítulo anterior. Cada modificação 
feita será explicada em detalhes na descrição formal das classes.  

Como as páginas definidas pela classe Page permitem apenas a adição de 
elementos que herdam de Element , que por sua vez são um Component , e 
que esse objeto foi preparado para ser acessível, as novas páginas criadas também 
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permitirão a adição desses componentes, portanto, essas páginas também serão 
acessíveis. 

O framework foi projetado utilizando a plataforma .Net com a linguagem C#. 
A utilização dessa plataforma oferece vários artefatos para o auxílio no 
desenvolvimento de aplicações Web. 

4.3. Os Pontos de Extensão do Framework  

 Os pontos de extensão foram definidos através de uma abordagem bottom-
up. A análise de domínio também foi utilizada como artefato para identificação dos 
pontos de extensão. A escolha da abordagem bottom-up foi feita, pois o objetivo do 
AccessibleBlog não era oferecer uma solução para a criação de ferramentas para 
publicação de blogs com as mesmas características que se encontram no mercado 
atualmente. E sim, propor alguma inovação visando um princípio social, que é a 
inclusão digital de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência através de um 
acesso maior ao conteúdo publicado na Internet.  

Logo, foi necessário um estudo dessa família de aplicações para entender o 
contexto dessas aplicações e inserir as novas características de acessibilidade, sem 
prejudicar as funcionalidades já existentes. Isso justifica a abordagem bottom-up, 
que parte de um estudo de baixo para cima, em que é feita primeiro uma análise 
para depois projetar o framework. 

 Foram definidos dois pontos de extensão no framework. Ambos permitem 
que o desenvolvedor tenha uma liberdade para a adaptação e incremento do 
framework. Porém, garantindo que a acessibilidade fornecida pelo frozen-spot do 
framework seja sempre contemplada nas adaptações e incrementos realizados e 
sem nenhum acréscimo de esforço para implementação das diretrizes de 
acessibilidade. Esse é o principal benefício da utilização do AccessibleBlog. 

 O primeiro ponto de extensão é implementado pela herança da classe 
Element . A herança permite que todas as propriedades de um elemento HTML 
sejam concentradas em uma única entidade. Mas, o fator mais importante para essa 
abstração é o fato de que no framework AccessibleBlog os elementos são todos 
modificados para serem acessíveis. Logo, a classe Element  concentra as 
características comuns que fazem um elemento ser acessível. Esse ponto de 
extensão existe para que todos os elementos que venham a ser criados no 
framework mantenham o mínimo de requisitos acessíveis. Na versão do framework 
apresentada quatro tipos de elementos já foram estendidos – AHeader, 
AParagraph , ALink  e AImage .  

 A criação de novas páginas é outro ponto de extensão. Ele é estendido 
através da herança da classe abstrata Page. Essa abstração permite que as 
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páginas criadas no blog sejam páginas que aceitam apenas o objeto Component . 
Isso garante que nenhum outro elemento HTML, que não seja originado de um 
Component,  possa ser adicionado na página. Isso é importante, pois os objetos 
do tipo Component  foram projetados com as regras de acessibilidade definidas, e, 
assim, as páginas criadas no AccessibleBlog aceitam apenas os componentes ditos 
acessíveis.  

No framework existem duas classes que são tipos de páginas que são 
obrigatórias: PageBlog  e PagePost . Por isso essas classes já são pontos 
estendidos do framework, porém também são classes abstratas, e, portanto, são 
outros pontos de extensão. Assim, na instanciação do framework, essas duas 
classes obrigatoriamente devem ser herdadas. E, além disso, outras páginas de 
outros tipos podem ser criadas pelo desenvolvedor de acordo com a necessidade 
da aplicação final. 

4.4. As Classes do Framework  

4.4.1. Classe User  

 A classe User  é uma classe auxiliar, responsável pela representação do 
usuário. Possui os atributos name, email  e pass , e o construtor que recebe 
todos esses atributos. 

4.4.2. Classe Component 

 A classe Component  é uma classe abstrata que concentra as 
características dos artefatos que compõe uma página, por exemplo, um título ou 
uma imagem. Essa classe possui os atributos e valores comuns a uma tag (HTML), 
como cor de fundo, tamanho (horizontal e vertical) e cor da letra, etc. Essas 
características foram concentradas na classe Component,  pois os dois tipos de 
componentes existentes nesse framework, apesar de terem sido separados 
semanticamente em virtude de seu comportamento, são tags. Portanto, um grupo 
tem cor de fundo e tamanho assim como um elemento também tem, por exemplo. 

Component  foi projetado como uma subclasse da classe WebControl , 
que fornece as propriedades de aparência comuns a todos os elementos HTML que 
são interpretadas pelo servidor Web. Através dessas propriedades predefinidas 
nessa classe é possível controlar a aparência e o comportamento dos componentes. 
(MSDN, 2011). Com isso, não foi necessário o levantamento de todos esses 
atributos e os seus respectivos valores, pois tudo que caracteriza um componente 
foi herdada da classe WebControl . Por exemplo, a cor de fundo e da fonte de 
um componente são controlados usando o BackColor  e ForeColor , 
respectivamente, propriedades da classe WebControl. Todas as propriedades 
podem ser consultadas em (MSDN, 2011). 
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Além das propriedades herdadas da classe WebControl , a classe 
Component  possui os atributos name e language . O primeiro define o nome 
desse componente, uma string única, com o qual esse componente é identificado. O 
segundo é o atributo responsável por definir qual a língua que é usada para o 
componente em questão e que satisfaz a diretriz “Identifique o idioma principal do 
documento”. Assim todos os componentes, sejam eles grupos ou elementos, 
devem, obrigatoriamente, receber o idioma usado na instanciação, pois os leitores 
de tela detectam automaticamente as tags HTML de idioma e escolhem o 
sintetizador de voz adequado para a leitura, sendo, assim, uma informação 
essencial a ser preenchida. 

O construtor dessa classe recebe como parâmetro os dois atributos citados 
(name e language ), o atributo tabIndex  e ainda mais dois atributos herdados 
da superclasse, width  e height . Esses dois atributos representam o tamanho 
do componente, ou seja, o tamanho que uma imagem é exibida na página, por 
exemplo. Esses atributos recebem um número inteiro de 0 a 100 que representa o 
valor numérico em porcentagem do tamanho do componente. A classe 
Component , está preparada para receber apenas unidades de tamanho em 
porcentagem, como mostrado na Figura 10. A obrigatoriedade desses atributos 
satisfaz a regra “Use unidades relativas em vez de absolutas nos valores dos 
atributos da linguagem de notação e valores das propriedades das folhas de estilo”.   

1 image.Width = new Unit ( this .PWidth, UnitType .Percentage); 
2 image.Height = new Unit ( this .PHeight, UnitType .Percentage); 

Figura 10: Exemplo de código para criação de componentes com tamanho relativo. 

 O atributo tabIndex  é responsável por especificar a posição de um 
determinado componente, assim ao utilizarmos a tecla tab para navegar pela 
página, a ordem dos componentes será definida pelo número especificado no 
atributo tabIndex . Ele é importante para garantir uma boa navegação para 
usuários que não enxergam a distribuição dos componentes na tela. Logo, deve 
estar reproduzido no código, para que o leitor de tela interprete a ordem correta. A 
regra “Fornecer mecanismos de navegação claros”, contempla essa navegação 
clara e, portanto, esse atributo é obrigatório para todos os objetos Component. 

Ainda faz parte da classe, o método ConvertToHTML . Esse método é 
responsável por transformar um componente em um comando da formatação da 
linguagem HTML. Por exemplo, componente AImage  que semanticamente 
representa uma imagem, será transformado em uma tag “img”, que o servidor Web 
interpreta como uma imagem. Isso é necessário porqueas páginas são formadas 
por tags, que são marcadores HTML, logo para a exibição de uma página na Web é 
preciso a renderização desses componentes em formatação HTML. 
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4.4.3. Classe Group 

 A classe Group  é uma subclasse da classe Component , e, portanto, 
herda todas as propriedades predefinidas na superclasse. Ela representa a tag “div”, 
que é um comando de formatação com o objetivo de fornecer um mecanismo 
genérico para agrupar e prover estrutura aos documentos, o qual não causa 
nenhuma diferença visual no código, sendo considerado apenas um "container", ou 
seja, uma espécie de "caixa". 

Essa classe possui dois métodos: AddComponent  e 
RemoveComponent . Ambos recebem como parâmetro um objeto do tipo 
Component  e adicionam ou removem um componente dentro de um grupo, 
respectivamente, ou seja, adicionam ou removem um item no conjunto de 
componentes que pertencem a um grupo, como mostrado na Figura 11. O 
construtor tem a mesma assinatura da superclasse. 

1 public  void  AddComponent( Component  component) 
2 { 
3  this .components.Add(component); 
4 } 
5 
6 public  void  RemoveComponent( Component  component) 
7 { 
8  this .components.Add(component); 
9 }  

Figura 11: Código dos métodos AddComponent  e RemoveComponent  da classe Group . 

O método ConvertToHtml  deve ser sobrescrito nessa classe. É o 
método responsável por transformar as características definidas no objeto AGroup  
em uma tags HTML. A Figura 12 apresenta a conversão do objeto Group . 

1 public  override  HtmlGenericControl  ConvertToHtml() 
2     { 
3           HtmlGenericControl div = new HtmlGenericControl (); 
4           div.TagName = “div” ;  
5  if ( this .Width > 0) 
6  { 
7            div.Attributes.Add( “width” , this .Width.ToString() + “%” ); 
8  } 
9  if ( this .Height > 0) 
10  { 
11   div.Attributes.Add( “height” , this .Height.ToString()+ “%” ); 
12  }  
13           div.Attributes.Add( “tabindex” , this .TabIndex.ToString()); 
14 
15           return  div; 
16     } 

Figura 12: Método ConvertToHtml  para a classe Group . 

4.4.4. Classe Element 

A classe Element  é outra subclasse da classe Component . Diferente da 
classe anterior, essa classe formata o visual no código, pois representa os 



Capítulo 4 – O Framework: “AccessibleBlog” 

Lorena Lopes da Silva Oliveira – TCC 2011.1   41 

componentes que são inseridos em grupos ou páginas, como imagens, títulos, 
hiperlinks e parágrafos.  

Além de herdar as regras de acessibilidade, cada subclasse desta classe 
possui suas próprias características de acessibilidade particulares. Para isso foi 

criado um método chamado ValidateAccessibility , que concentra as 
validações particulares de cada elemento. Esse método é um método abstrato, 
portanto, obriga que o programador desenvolva as regras de acessibilidade para o 
elemento. Ele é executado no construtor dessa classe, e caso, a validação falhe, 
uma exceção é disparada para indicar que esse elemento não está em 
conformidade, como exemplificado na Figura 13. O construtor tem a mesma 
assinatura da superclasse. 

1 public  Element( string  name, string  language, int  width, int  height)  
2  : base (name, language, width, height) 
3 { 
4           if  (ValidateAccessibility() != true ) 
5           { 
6               throw  new Exception ( "Acessibilidade não contemplada" ); 
7           } 
8 }  

Figura 13:  Código para avaliação de acessibilidade da classe Element . 

4.4.5. Classe AHeader 

Essa classe é uma subclasse da classe Element . Ela representa os 
cabeçalhos de uma página, as tags “h1, h2, h3, h4, h5 e h6”, que é responsável por 
estruturar uma página por meio da quebra do conteúdo em subtópicos.  Esse 
marcador foi escolhido para representar os títulos e subtítulos dentro de uma página 
porque os leitores de tela oferecem recursos para pular diretamente para as tags 
HTML de cabeçalhos e assim, a regra “Use elementos de cabeçalho para veicular a 
lógica hierárquica da estrutura e use-os de acordo com as especificações” pode ser 
contemplada.  

Além dos atributos e métodos herdados, a classe possui dois atributos: 
size  e text . O primeiro refere-se ao tamanho do cabeçalho, que é utilizado 
como hierarquia lógica. Esse atributo é um número inteiro entre um e seis, em que 
quanto maior o número menor é o tamanho do cabeçalho e o nível dele na 
hierarquia na página. O atributo text  refere-se ao texto que é exibido no 
cabeçalho. O construtor tem a mesma assinatura da superclasse, porém com a 
adição desses atributos particulares a classe AHeader .  

A herança exige a implementação do método abstrato da superclasse  
ValidateAccessibility , como explicado anteriormente, esse método é 
responsável por validar regras de acessibilidade específica dos elementos. Para a 
classe AHeader , a validação consiste em ratificar se os cabeçalhos estão sendo 
bem usados dentro da página. Os cabeçalhos devem ser usados para indicar uma 
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hierarquia no documento, a fim de facilitar a leitura da tela pelo software e, portanto, 
deve ser validado se esses cabeçalhos não estão repetidos ao longo da página ou 
em ordem invertida, quebrando a hierarquia do documento. 

 O método ConvertToHtml  também deve ser sobrescrito nessa classe. É 
o método responsável por transformar as características definidas no objeto 
AHeader  em uma tag HTML. Esse método deve ser implementado para cada 
subclasse da classe Element , pois cada elemento possui tag HTML com 
propriedades e comportamentos diferentes. A Figura 14 apresenta a conversão do 
objeto AHeader . 

1 public  override  HtmlGenericControl  ConvertToHtml() 
2     { 
3           HtmlGenericControl h = new HtmlGenericControl (); 
4           h.TagName = “h” + this.Size.ToString(); 
5  if  ( this .Width > 0) 
6  { 
7            h.Attributes.Add( “width” , this .Width.ToString() + “%” ); 
8  } 
9  if  ( this .Height > 0) 
10  { 
11   h.Attributes.Add( “height” , this .Height.ToString()+ “%” ); 
12  }  
13          h.Attributes.Add( “tabindex” , this .TabIndex.ToString()); 
14  h.Attributes.InnerText  = this .Text; 
15 
16          return  h; 
17     } 

Figura 14: Método ConvertToHtml  para a classe AHeader . 

4.4.6. Classe AParagraph 

Essa classe é uma subclasse da classe Element  e representa a tag “p”, 
que são os parágrafos de uma página, ou seja, um conjunto de palavras. Esse 
marcador foi escolhido para complementar a hierarquia entre títulos e conteúdos 
requisitados pela regra “Use elementos de cabeçalho para veicular a lógica 
hierárquica da estrutura e use-os de acordo com as especificações”  

Além dos atributos e métodos herdados, a classe possui o atributo: text . 
Esse atributo refere-se ao texto que é exibido no parágrafo. O construtor tem a 
mesma assinatura da superclasse, porém com a adição do atributo particular a 
classe AParagraph . A herança exige a implementação do método abstrato da 
superclasse  ValidateAccessibility , Para a classe AParagraph , 
nenhuma validação é necessária em especial. O método ConvertToHtml  deve 
ser sobrescrito nessa classe. É o método responsável por transformar as 
características definidas no objeto AParagraph  em uma tag HTML. A Figura 15 
apresenta a conversão do objeto AParagraph . 

1 public  override  HtmlGenericControl  ConvertToHtml() 
2     { 
3           HtmlGenericControl p = new HtmlGenericControl (); 
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4           h.TagName = “p” ; 
5  if  ( this .Width > 0) 
6  { 
7            p.Attributes.Add( “width” , this .Width.ToString() + “%” ); 
8  } 
9  if  ( this .Height > 0) 
10  { 
11   p.Attributes.Add( “height” , this .Height.ToString()+ “%” ); 
12  }  
13          p.Attributes.Add( “tabindex” , this .TabIndex.ToString()); 
14  p.Attributes.InnerText  = this .Text; 
15 
16          return  p; 
17     } 

Figura 15: Método ConvertToHtml  para a classe AParagraph . 

4.4.7. Classe ALink 

Essa classe é uma subclasse da classe Element  e define uma âncora de 
uma página, representada pela etiqueta “a”, que é hiperlink para outro documento 

dentro ou fora do site. Possui dois atributos: text e href . O primeiro refere-se 
ao texto que é exibido no hiperlink. E o segundo é a âncora para onde o hiperlink 
aponta. O construtor tem a mesma assinatura da superclasse, porém com a adição 
do atributo particular a classe ALink . A herança exige a implementação do método 
abstrato da superclasse ValidateAccessibility . Para a classe ALink  
nenhuma validação é necessária. 

O método ConvertToHtml  deve ser sobrescrito nessa classe. É o 
método responsável por transformar as características definidas no objeto ALink  
em uma tag HTML. A Figura 16 apresenta a conversão do objeto ALink . 

1 public  override  HtmlGenericControl  ConvertToHtml() 
2     { 
3           HtmlGenericControl l = new HtmlGenericControl (); 
4           l.TagName = “a” ; 
5  if  ( this .Width > 0) 
6  { 
7            l.Attributes.Add( “width” , this .Width.ToString() + “%” ); 
8  } 
9  if  ( this .Height > 0) 
10  { 
11   l.Attributes.Add( “height” , this .Height.ToString()+ “%” ); 
12  }  
13          l.Attributes.Add( “tabindex” , this .TabIndex.ToString()); 
14  l.Attributes.Add( “href” , this .Href); 
15  l.Attributes.InnerText  = this .Text; 
16 
17          return  l; 
18     } 

Figura 16: Método ConvertToHtml  para a classe ALink . 

4.4.8. Classe AImage 

Essa classe é uma subclasse da classe Element  e representa tag “img”, 
que é utilizada para adicionar imagens ao documento. Além dos atributos e métodos 
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herdados, possui os atributos: src e altText . O atributo src  refere-se ao 
endereço da imagem que será exibida. E o atributo altText  é o texto alternativo 
de uma imagem, ou seja, é uma alternativa textual para um elemento visual, que 
deve refletir o que está apresentado na imagem. 

O altText  é o principal atributo desse objeto para a acessibilidade e, 
portanto, é um atributo obrigatório, pois contempla a diretriz “Fornecer um 
equivalente textual a cada elemento não textual”. Os leitores de tela traduzem uma 
imagem em formato de texto para o usuário que não possui a capacidade de 
enxergar a imagem. Assim quanto mais próxima for a descrição da imagem, melhor 
será a interpretação pelo usuário. Para a classe AImage , a implementação do 
método ValidateAccessibility , faz a verificação se o atributo altText  
foi preenchido corretamente, como mostrado na Figura 17. 

1 public  override  bool  ValidateAccessibility() 
2     { 
3           if  ( String .IsNullOrEmpty( this .altText)) 
4           { 
5               return  false ; 
6           } 
7           return  true ; 
8     }  

Figura 17: Exemplo de implementação para o método ValidateAccessibility  para a classe 
AImage . 

O método ConvertToHtml  deve ser sobrescrito nessa classe. É o 
método responsável por transformar as características definidas no objeto AImage  
em uma tag HTML. A Figura 18 apresenta a conversão do objeto AImage . 

1 public  override  HtmlGenericControl  ConvertToHtml() 
2     { 
3           HtmlGenericControl i = new HtmlGenericControl (); 
4           i.TagName = “img” ; 
5  if  ( this .Width > 0) 
6  { 
7            i.Attributes.Add( “width” , this .Width.ToString() + “%” ); 
8  } 
9  if  ( this .Height > 0) 
10  { 
11   i.Attributes.Add( “height” , this .Height.ToString()+ “%” ); 
12  }  
13          i.Attributes.Add( “tabindex” , this .TabIndex.ToString()); 
14  i.Attributes.Add( “src” , this .Src); 
15  i.Attributes.Add( “alt” , this .AltText); 
16 
17          return  i; 
18     } 

Figura 18: Método ConvertToHtml  para a classe AImage . 
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4.4.9. Classe Page 

 A classe Page representa o conceito de página, que é o objeto principal do 
AccessibleBlog. Ela é responsável por concentrar as características de uma página 
dentro do blog. Por isso é uma classe abstrata que contém os métodos necessários 
para a caracterização de uma página qualquer no framework. No AccessibleBlog 

uma página é definida pelos atributos title , language  e appearOnMen.  O 
primeiro é o titulo da página, o segundo é a língua predominante utilizada no 
conteúdo da página e o último é o atributo que indica se a página deve aparecer no 
menu do blog, que é o componente de navegação do site. 

A classe contém dois métodos responsáveis por realizar o controle de 
componentes dentro de uma página. O método AddComponent  e 
RemoveComponent  são semelhantes aos métodos homônimos da classe 
Group , e adicionam ou removem um componente do conjunto de componentes da 
classe Page. 

 Estruturalmente uma página no AccessibleBlog é formada por três 
componentes do tipo Group . Esses grupos foram organizados estrategicamente a 
fim de garantir algumas regras de acessibilidade. O primeiro grupo é o “header” do 
blog, onde se encontra o título e o subtítulo do blog. O segundo grupo contém dois 
elementos do tipo ALink . Esses dois hiperlinks foram estrategicamente colocados 
para atingir a diretriz “Fornecer mecanismos de navegação claros”. O primeiro 
hiperlink tem uma âncora para o primeiro item do menu e o segundo tem uma 
âncora para o componente no conteúdo da página que tem o tabIndex  menor. 
Isso é importante para usuários que utilizam leitores de tela, pois garante a 
possibilidade de ir para o menu ou ir direto para o conteúdo da página. Isso evita 
que o usuário precise passar item a item do menu até chegar no conteúdo da 
página. Por último, tem-se o grupo que representa o menu do site, que consiste em 
um conjunto de objetos ALink , um para cada página do blog que tem a 
propriedade appearOnMenu  com valor verdadeiro. A Figura 19 exemplifica a 
estrutura de uma página. 

 

Figura 19: Estrutura de uma página no AccessibleBlog. 
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O método CreateFrozen  é responsável pela implementação dos 
componentes intrínsecos da página, que foi definido acima, de acordo com a Figura 
19.  Um exemplo de codificação do método CreateFrozen  está na Figura 20. 

1 private  void  CreateFrozen() 
2     { 
3           //Criação do objeto grupo1 
4           Group  g1 = new Group ( "group1" , "pt-br" , 70, 0); 
5           g1.TabIndex = 1; 
6           AHeader  h1 = new AHeader ( "h1" , "pt-br" , 100, 0,  
7               this .mainPage.Blog.Title, 1); 
8           g1.AddComponent(h1); 
9           AHeader  h2 = new AHeader ( "h2" , "pt-br" , 100, 0,  
10               this .mainPage.Blog.Subtitle, 2); 
11          g1.AddComponent(h2); 
12          this .AddComponent(g1); 
13 
14          //Criação do objeto grupo2 
15          Group  g2 = new Group ( "group2" , "pt-br" , 30, 0); 
16          g2.TabIndex = 2; 
17          ALink  l1 = new ALink ( "l1" , "pt-br" , 100, 0,  
18              "Ir para o menu" , "menu" ); 
19          g2.AddComponent(l1); 
20          ALink  l2 = new ALink ( "l2" , "pt-br" , 100, 0,  
21              "Ir para o conteúdo" , this .FindFirstComponent()); 
22          g2.AddComponent(l2); 
23          this .AddComponent(g2); 
24 
25          //Criação do objeto grupo3 
26          Group  g3 = new Group ( "group3" , "pt-br" , 100, 0); 
27          g3.TabIndex = 3; 
28          ALink  temp; 
29          foreach  ( Page page in  this .mainPage.Pages) 
30          { 
31              temp = new ALink ( "l" , "pt-br" , 100, 0, 
32                  page.Title, page); 
34              g3.AddComponent(temp); 
36          } 
37          this .AddComponent(g3); 
38    } 

Figura 20: Código do método CreateFrozen . 

A classe Page implementa um ponto de adaptação. Toda página criada 
deve herdar essas características da classe Page, pois essa herança garante a 
formatação que todas as páginas devem ter para obedecer às regras de 
acessibilidade. Porém, cada objeto Page criado tem suas características 
particulares. Partindo do ponto que toda página deve possuir os três grupos 
definidos no início da página, o restante da página é composto por “nada”. Esse 
vazio é denominado conteúdo adaptável e na instanciação deve ser 
obrigatoriamente definido, ou seja, o desenvolvedor no momento da instanciação 
deve definir qual será a estrutura do conteúdo de uma página. O conteúdo de uma 
página deve ser definido através do método CreateContent , um método 
abstrato que é chamado no construtor juntamente com o método 
CreateFronzen . Esses dois métodos são responsáveis por criar toda a 
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estrutura de uma página. O CreateFrozen  responsável por criar a parte 
congelada comum a todas as páginas e o CreateContent  a parte adaptável 
característica de cada página. 

O construtor da classe recebe os parâmetros title , language , 
appearOnMenu  e um objeto do tipo MainPage . É no construtor que é 
desencadeada a chamada dos métodos responsáveis por criar a estrutura da 
página, como explicado no parágrafo anterior. Um exemplo de implementação 
dessa classe pode ser visto a seguir na Figura 21. 

1 public  Page( string  title, string  language, MainPage  mainPage) 
2 { 
3  this .title = title; 
4  this .language = language; 
5      this .mainPage = mainPage; 
6    
7      // Cria conjunto de componentes da página 
8      this .components = new List <Component >(); 
9 
10     // Cria a estrutura da página 
11     this .CreateFrozen(); // Classe implementada pelo Framework. 
12 
13     // Classe abstrata que deve ser implementada na ins tanciação 
14  this .CreateContent();  
15 } 

Figura 21: Exemplo de código do construtor da classe Page . 

 O AccessibleBlog já define dois tipos de páginas obrigatórios: MainPage  e 
PostPage . Essas classes serão detalhadas a seguir. 

4.4.10. Classe MainPage  

A classe MainPage  representa a página principal, que está ligada sempre 
a um blog, ou seja, todo blog tem pelo menos uma página, que é a página principal. 
A página principal possui um conjunto de páginas quaisquer ligadas a ela, isto é, 
qualquer objeto do tipo Page, que representa as páginas de um blog. É uma classe 
concreta, subclasse da classe Page, pronta para instanciação. Assim, fica sob a 
responsabilidade do programador alterá-la, caso julgue necessário. 

A estrutura da página principal definida para o AccessibleBlog contém uma 
lista com um resumo dos últimos posts publicados no blog. A quantidade de 
resumos de post que aparecem na página é definido pelo atributo nPost , os outros 
posts são acessados através de uma paginação. O resumo de um post é um 
componente do tipo grupo que contém os seguintes elementos: o título (AHeader ), 
o texto (AParagrapah ) e a data de publicação (AHeader ), como pode ser visto 
na Figura 22. 
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Figura 22: Estrutura da página principal. 

 Essa estrutura da página principal deve ser descrita no método 
CreateContent , que é um método abstrato da superclasse específico para a 
especificação dos detalhes únicos de página. O método executa a criação de um 
grupo, que armazenará todos os resumos dos post que serão adicionados no blog. 
Como esse método é executado no construtor da classe Blog , ou seja, na criação 
do blog, não existe definido nenhum post ainda. Assim, essa lista de resumos será 
alimentada a medida que os posts forem adicionados. A Figura 26 apresenta um 
exemplo de código para esse método. 

1 protected  override  void  CreateContent() 
2 {  
3  // Criação do Grupo4 com um post de boas vindas d e exemplo 
4  Group  g4 = new Group ( "g4" , "pt-br" , 100, 0); 
5  AHeader  hp = new AHeader ( "hp" , "pt-br" , 100, 0,  
6   "Bem vindo ao AccessibleBlog" , 3); 
7  g4.AddComponent(hp); 
8  AHeader  hd = new AHeader ( "hd" , "pt-br" , 100, 0,  
9   DateTime .Now.ToShortDateString(), 6); 
10  g4.AddComponent(hd); 
11  AParagraph  p = new AParagraph ( "p" , "pt-br" , 100, 0,  
12   "Esse é o seu primeiro post!" ); 
13  g4.AddComponent(p); 
14  this .pages.Add(g4); 
15 }  

Figura 23: Método CreateContent  sobrescrito da classe MainPage.  
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4.4.11. Classe PostPage 

A classe PostPage  representa um post no AccessibleBlog, já que foi 
definido que todo post também é uma página. É uma subclasse da classe Page e, 
portanto, herda o mesmo comportamento da superclasse. Essa classe funciona 
como um molde para os posts que serão criados no blog, já que cada post pode ter 
variações, como inclusão de imagens. Por padrão essa classe sobrescreve o 
método CreateContent , nesse método será definido apenas os componentes 
que forem comuns a uma página de post. E, assim, para cada post criado serão 
inseridos os componentes necessários através do método AddComponent , que é 
herdada da superclasse Page. As Figura 24 e Figura 25 representam a estrutura 
da página de um post e o método de criação dessa estrutura, respectivamente. 

 

Figura 24: Estrutura da página de um post. 

1 protected  override  void  CreateContent() 
2 { 
3  // Criação do Grupo4  
4  Group  g4 = new Group ( "g4" , "pt-br" , 100, 0); 
5  AHeader  hp = new AHeader ( "hp" , "pt-br" , 100, 0, 
6  this .Title, 3); 
7  g4.AddComponent(hp); 
8  AHeader  hd = new AHeader ( "hd" , "pt-br" , 0, 0, 
9  DateTime .Now.ToShortDateString(), 6); 
10  hd.Style[ "float" ] = "left" ; 
11  g4.AddComponent(hd); 
12  AHeader  hu = new AHeader ( "hu" , "pt-br" , 0, 0, 
13  this .user.Name, 6); 
14  hu.Style[ "float" ] = "left" ; 
15  g4.AddComponent(hd); 
16  this .pages.Add(g4); 
17 }  

Figura 25: Método CreateContent  sobrescrito da classe PostPage.  
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4.4.12. Classe Blog  

 A classe Blog  concentra as características de um blog. Possui um 
relacionamento do tipo associação com a classe User , em que um usuário possui 
um ou mais blogs e um blog pertence a um único usuário. A classe armazena o 
titulo, o subtítulo e a descrição do blog através dos atributos title , subtitle 
e description . Contém uma segunda associação com a classe MainPage , 
pois todo blog tem no mínimo uma página, que é a página principal. O construtor 
recebe um objeto do tipo User  e MainPage , o título, o subtítulo e a descrição.  

Além disso, a classe também possui os métodos AddPost  e 
RemovePost. O método AddPost  é responsável pela criação dos posts 
dentro do blog e o método RemovePost  executa a ação de eliminar um post do 
blog. Ambos os métodos obrigam a passagem de um parâmetro do tipo 
PostPage . A página principal contém um conjunto de páginas, que são as outras 
páginas do blog, como foi explicado em detalhes na descrição da classe 
MainPage . Assim, esses métodos adicionam ou removem um item no conjunto de 
páginas da página principal (mainpage ), como apresentado na Figura 26. 

1 public  void  AddPost( PostPage  post) 
2     { 
3           this .mainPage.Pages.Add(post); 
4     } 

Figura 26: Código do método AddPost  
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Capítulo 5 

Instanciando o Framework 

“AccessibleBlog”  
O objetivo deste capítulo é instanciar, a partir do AccessibleBlog, um blog que 

esteja preparado para publicar conteúdo acessível. Esse blog será referenciado ao 
longo do texto de MyFirstBlog2 e servirá de exemplo de como faz para instanciar o 
framework proposto.  

5.1. Processo de Instanciação do AccessibleBlog 

O AccessibileBlog é uma solução completa e, portanto, instanciada de modo que 
não sejam necessárias modificações na arquitetura do framework, cabendo ao 
programador definir se é necessária uma adaptação. Foram definidos dois pontos 
de adaptação possíveis: 

• Criação de páginas 

É implementado pela herança da classe Page. Permite que todas as 
páginas criadas no blog aceitem a adição de componentes definidos pelo 
framework, ou seja, componentes que possui uma programação especial para 
atender as regras de acessibilidade definidas. 

• Criação de elementos: 

É implementado pela herança da classe Element . Permite que todos os 
elementos estendidos sigam as regras de acessibilidade definidas na 
superclasse, além de permitir que novas regras sejam definidas para o novo 
elemento. 

Nas próximas seções será apresentado um exemplo de instanciação do 
framework AccessibleBlog. Para a criação dessa aplicação foi sugerido um conjunto 
de quatro etapas para o processo de instanciação. Essas recomendações podem 
ser seguidas para a criação de qualquer aplicação que utilize o framework. 

1. Definição do modelo conceitual da aplicação que será instanciada; 

                                            
2 Nome dado à aplicação que instancia o framework AccessibleBlog, utilizada como exemplo neste 
trabalho. 
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2. Mapeamento entre as classes do framework e o modelo conceitual; 

3. Identificação dos pontos de extensão a serem implementados; 

4. Construção do projeto da nova aplicação. 

5.2. Descrição do MyFirstBlog  

 MyFirstBlog é um blog com o objetivo de ser uma aplicação simplificada para 
exemplificar a instanciação do AccessibleBlog. Possui as funcionalidades e 
comportamento de um blog comum, que consiste em uma parte administrativa, onde 
o usuário é autenticado e acessa as funções de “adicionar post” e “remover post”; e 
uma parte publica onde os visitantes podem ler os posts adicionados.  

A página principal do MyFirstBlog foi definida como uma área em que são 
listado o resumo dos últimos cinco posts e uma seção para exibir hiperlinks para 
mídias sociais. Cada resumo de post na página principal é formado pelo título, data 
de criação e o primeiro parágrafo do texto. O título de cada post é um hiperlink para 
a página em que o post pode ser visualizado na íntegra. A visualização dessa 
organização pode ser vista na Figura 27. Já a página de visualização do post possui 
a mesma definida no framework. Também foi definido que o MyFirstBlog deve 
conter uma página sobre o autor do blog. Essa página consiste em um texto e uma 
foto e pode ser visualizada na Figura 28. 

 

Figura 27: Estrutura da página principal do MyFirstBlog. 
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Figura 28: Estrutura da página sobre o autor. 

5.3. Arquitetura do MyFirstPage  

Em relação à arquitetura, o MyFirstBlog pode ser subdividido em dois 
subsistemas: o frontend e o backend. O frontend é o componente responsável pelo 
acesso às principais funcionalidades disponibilizadas na Web, isto é, a interação 
com o usuário através de formulários. O backend implementa o subsistema que 
compõe a estrutura do blog no qual as transações são realizadas.  

O AccessibleBlog corresponde a reuso do backend, ou seja, o framework não 
contempla as interfaces Web para interação com usuário, isto é, um gerenciador de 
conteúdo, no qual são executadas as funcionalidades “criar blog” e adicionar “post”, 
por exemplo. É desejável que o programador desenvolva o “frontend” do blog a fim 
de facilitar a sua manutenção, oferecendo para o usuário final uma interface para 
interação com a aplicação. Logo, a instanciação exige também que sejam criadas 
as interfaces Web para interação com usuário, ou seja, um gerenciador de 
conteúdo, no qual são executadas as funcionalidades “criar blog” e adicionar “post”.  

O mapeamento das classes não foi uma atividade difícil de ser realizada, pois 
o domínio escolhido facilita a identificação das classes do framework no conjunto de 
classes necessárias para a implementação do MyFirstBlog, já que os blogs 
compartilham de funcionalidades muito semelhantes. 

A instanciação de frameworks caixa branca implica em um reuso através da 
herança de classes, isto significa que o programador deve criar subclasses 
herdadas das classes abstratas para criar aplicações específicas. Todas as classes 
existentes no AccessibleBlog foram utilizadas para a instanciação do MyFristBlog. 
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As classes concretas Blog , User , PagePost  Group , ALink , 
AParagraph , AHeader , AImage  permaneceram intactas na instanciação. Por 
outro lado, a classe MainPage  sofreu modificações. Foi necessária a criação de 
uma subclasse da classe MainPage , em que o método CreateContent  foi 
sobrescrito para criar um novo grupo que contivesse os hiperlinks para as páginas 
de mídias sociais, como foi definido. Os hiperlinks definidos na página principal do 
MyFirstPage são imagens “clicáveis” e, portanto, foi preciso a criação de um novo 
elemento denominado AImageButton. Por último, foi criada a subclasse 
AboutPage  que representa uma página sobre o autor. A Figura 29 mostra o 
diagrama de classes da aplicação instanciada MyFirstBlog 
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Figura 29: Diagrama de classes do MyFirstBlog.
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5.3.1. Classe NewMainPage 

A classe NewMainPage  é uma subclasse da classe MainPage . Ela foi 
criada, pois a página principal definida para MyFirstPage necessitou de adaptações. 
A subclasse não possui nenhum atributo ou método a mais, portanto, a única 
modificação necessária é a sobrescrita do método CreateFrozen . A sobrescrita 
consiste em manter o que foi definido no método da superclasse e acrescentar a 
criação de um objeto Group  que contém dois elementos do tipo 
AImageButton . O código desse método é apresentado na Figura 30. 

1 public  override  void  CreateContent() 
2 { 
3  // Criação dos componentes definidos na superclasse  
4  base .CreateContent(); 
5             
6  // Criação do Grupo5 
5           Group  g5 = new Group ( "g4" , "pt-br" , 100, 0); 
6           AImageButton  ib1 = new AImageButton ( "ib1" , "pt-br" , 0, 0, 
7                "Hiperlink para o Facebook." , "caminho da imagem" ,  
8     "http://hiperlink" );  
9           g5.AddComponent(ib1); 
10          AImageButton  ib2 = new AImageButton ( "ib1" , "pt-br" , 0, 0, 
11             "Hiperlink para o Twitter." , "caminho da imagem" ,  
12    "http://hiperlink" ); 
13          g5.AddComponent(ib2); 
14          this .MainPage.AddComponent(g5); 
14 } 

Figura 30: Método CreateContent  sobrescrito da classe NewMainPage . 

5.3.2. Classe AboutPage 

A classe AboutPage  é uma subclasse da classe Page. Ela foi criada, pois 
um novo tipo de página foi especificado para o MyFirstBlog. Essa herança 
exemplifica claramente a implementação de um dos pontos de extensão do 
framework, a criação de páginas específicas no software instanciado. Esse ponto de 
extensão exige a implementação do método CreateContent , que especifica o 
conteúdo de uma página. Esta página contém os componentes AHeader  (título da 
página), AImage  (foto do autor) e outro AParagraph  (texto sobre o autor). A 
Figura 31 mostra um exemplo de código para esse método. 

1 public  override  void  CreateContent() 
2     { 
3           // Criação do Grupo4  
4           Group  g4 = new Group ( "g4" , "pt-br" , 100, 0); 
5           AHeader  hp = new AHeader ( "hp" , "pt-br" , 100, 0, 
6               this .Title, 3); 
7           g4.AddComponent(hp); 
8           AImage  i = new AImage ( "im" , "pt-br" , 0, 0,  
9               "caminhodaimagem" , "Foto do autor do blog." ); 
10          i.Style[ "text-align" ] = "center" ; 
11          g4.AddComponent(i); 
12          AParagraph  p = new AParagraph ( "p" , "pt-br" , 0, 0,  
13              "Sobre o autor do blog." ); 
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  14        g4.AddComponent(p); 
  15 } 

Figura 31: Método CreateContent  sobrescrito da classe AboutPage . 

5.3.3. Classe AImageButton 

A classe AImageButton é uma subclasse da classe Element . Ela foi 
criada, pois um novo tipo de elemento foi especificado para o MyFirstBlog. Essa 
herança exemplifica o segundo ponto de extensão do framework, a criação de 
novos elementos. Esse ponto de extensão exige a implementação dos métodos 
ValidateAccessibility  e ConvertToHtml  que especifica as 
validações de acessibilidade do elemento. As Figura 32 e Figura 33 exemplificam o 
conteúdo desses métodos. Esta classe possui os atributos altText , src  e 
href .  
1 public  override  bool  ValidateAccessibility() 
2     { 
3           if  ( String .IsNullOrEmpty( this .altText)) 
4           { 
5               return  false ; 
6           } 
7           return  true ; 
8     }  

Figura 32: Método ValidateAccessibility  sobrescrito da classe AImageButton . 

public  override  HtmlGenericControl  ConvertToHtml() 
2     { 
3           HtmlGenericControl l = new HtmlGenericControl (); 
4           l.TagName = “a” + this.Size.ToString(); 
5  if  ( this .Width > 0) 
6  { 
7            l.Attributes.Add( “width” , this .Width.ToString() + “%” ); 
8  } 
9  if  ( this .Height > 0) 
10  { 
11   l.Attributes.Add( “height” , this .Height.ToString()+ “%” ); 
12  }  
13          l.Attributes.Add( “tabindex” , this .TabIndex.ToString()); 
14  l.Attributes.Add( “href” , this .Href); 
15  HtmlGenericControl i = new HtmlGenericControl (); 
16          i.TagName = “img” ; 
17  i.Attributes.Add( “altText” , this .AltText); 
18  i.Attributes.Add( “src” , this .Src); 
19  l.Controls.Add(i); 
20 
21          return  l; 
22     } 

Figura 33: Método ConvertoToHtml  sobrescrito da classe AImageButton . 
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5.4. Funcionamento do MyFirstBlog   

5.4.1 Criando o Blog 

A instanciação de um blog está representada na Figura 34. Ela consiste na 
criação de um objeto do tipo Blog . Porém essa classe exige no construtor um 
objeto MainPage , que é a página principal do blog. Assim, o diagrama de 
sequência mostra a criação do objeto NewMainPage  e a criação dos 
componentes que estão definidas na classe. E, por ultimo a criação do objeto Blog  
recebendo como parâmetro a página principal criada. 

 

Figura 34:  Diagrama de Sequência da criação de um blog. 
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5.4.2. Criando um Post 

 A instanciação de um post está representada na Figura 35. Ela consiste na 
criação de um objeto do tipo PostPage , que contém os elementos AHeader  e 
AParagraph .  

 

Figura 35:  Diagrama de Sequência da criação de um post. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 
 Este trabalho teve como objetivo propor uma solução tecnológica para a 
instanciação de blogs acessíveis a usuários que fazem uso de leitores de tela, 
trazendo uma solução fácil e simples de ser aplicada pelos desenvolvedores. 

Primeiramente foi apresentado um estudo detalhado sobre frameworks, 
abordando as definições e conceitos sobre frameworks, tipos, vantagens e 
desvantagens do seu uso e os processos envolvidos para o seu desenvolvimento. 
Foi observado que o reuso com frameworks é uma tecnologia bastante importante, 
quando se falou de reuso de software entre aplicações que pertencem ao mesmo 
domínio de negócio. Com esse estudo obtivemos os insumos teóricos que nos 
permitiram projetar um framework para uma família de aplicações. O segundo passo 
foi definir qual a família abordada, sendo eleita a família de blogs acessíveis. 

Como em todo processo de desenvolvimento de software, foi preciso fazer o 
levantamento das caraterísticas e do comportamento do software que seria 
produzido. Para tanto, uma etapa de análise de requisitos focando em sistemas de 
publicação de blogs não seria suficiente. Primeiro pelo fato de o blog ser uma 
ferramenta bastante comum e simples no contexto da Internet e, portanto não 
possui diferenças grandes entre os sistemas dessa família, o que não exigiria uma 
etapa de análise extensa. Depois pelo fato, de nenhuma dessas ferramentas 
disponíveis focarem o desenvolvimento centrado na acessibilidade. Assim, foi 
necessária uma etapa minuciosa de estudo sobre a acessibilidade e sua 
aplicabilidade no domínio escolhido. No capítulo sobre acessibilidade foi abordada a 
importância desse conceito para o desenvolvimento Web e para inclusão digital de 
pessoas com deficiência.  

Alguns trabalhos foram de extrema importância e serviram de referencial para 
a identificação das diretrizes aplicáveis ao contexto desse projeto (Ferreira, 2010; 
Pinto C. S., 2009). Após a etapa de análise, foi elaborado um modelo conceitual que 
guiou o comportamento do framework, sendo muito semelhante aos blogs mais 
conhecidos. Paralelo a isso também foi identificado um conjunto de regras que 
foram incluídas na parte congelada do framework. Os pontos de adaptação foram 
definidos para conceder ao desenvolvedor alguma liberdade, porém mantendo as 
regras definidas pelo estudo na instanciação do framework. 

A arquitetura do framework foi definida de acordo com os dados levantados 
nas etapas descritas. Ao longo deste trabalho foram descritos em detalhes o projeto 
do software, as características de acessibilidade e o comportamento do 
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AccessibleBlog. E, posteriormente, foi apresentada a aplicação da arquitetura 
proposta neste trabalho na instanciação de uma aplicação para esse domínio. 

O produto final depois de todas as etapas foi uma ferramenta simples que 
oferece uma facilidade na criação de software acessível, que servirá como base 
para a construção de novas ferramentas. O trabalho também concentrou em chamar 
a atenção para os estudos que levem a inserção da acessibilidade como um 
conceito imprescindível para o desenvolvimento Web. O conteúdo publicado pelos 
blogs não corresponde nem de perto a maior parte do conteúdo disponível na Web. 
Mas, o esforço deste trabalho foi em ratificar de que é possível fazer ferramentas 
semelhantes ao AccessibleBlog, que popularizem a cultura acessível em todo o 
conteúdo da Web. Sem dúvidas, essa também foi uma das principais contribuições 
deste trabalho. 

 Para trabalhos futuros é sugerido a implementação do projeto do framework 
proposto para que posteriormente seja executada uma etapa de testes de 
acessibilidade com validadores  automáticos e usuários que utilizam leitores de tela. 
Os testes não foram contemplados no escopo deste trabalho, porém são 
fundamentais para garantir que a acessibilidade implementada está de acordo com 
as necessidades dos deficientes visuais. 

Também é sugerido o crescimento do framework para contemplar as classes 
do subsistema frontend e transformar a ferramenta em um sistema para publicação 
de blogs, em que um usuário pode criar e manter o seu blog através de interfaces 
Web. Um desafio complementar é projetar esse gerenciador de conteúdo centrado 
em acessibilidade. Este trabalho focou em um projeto de blogs que publicasse 
conteúdo acessível, mas seria uma contribuição muito importante estender isso para 
a administração do blog e provê a acessibilidade para que usuários com 
necessidades especiais possam criar e atualizar seus próprios blogs de maneira 
autônoma e confortável.  
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