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Abstract: Visto que o uso da internet tem se tornado essencial para praticamente todas as
pessoas, é necessário incluir pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) de modo
que possam utilizar a Web de maneira universal. Neste artigo, descrevemos uma proposta
de acessibilidade na Web para pessoas com autismo que, por meio do uso de algoritmos de
inteligência artificial, realizará a classificação dos elementos web em termos de acessibilidade
e adaptará os conteúdos seguindo diretrizes WCAG, GAIA e AASPIRE. Também é proposto
o uso de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para a descrição de textos que possam
dificultar o entendimento de pessoas com TEA. Por fim, é esperado uma ferramenta como
produto final que possa atrair mais atenção aos conteúdos e aumentar sua compreensão.

1. Introdução

A quantidade de pessoas com acesso a internet cresceu exponencialmente desde o surgimento da Web em 1989 e,
embora a World Wide Web Consortium (W3C) tenha definido as Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web
- da sigla em inglês WCAG - desde a década de 1990 [1], ainda há questões a serem levadas em consideração quando se
trata de universalidade da Web. Apesar dos esforços da W3C de manter e atualizar suas diretrizes conforme a evolução
da Web, a adesão por parte dos desenvolvedores ainda é pequena ou inadequada, criando barreiras fı́sicas (cores,
navegação, fontes), intelectual (simplicidade na interface, funcionalidade de elementos, abstrações, generalizações)
ou social (precisão de idioma, pragmatismo linguı́stico) [2, 3].

O Transtorno do Espectro do Autismo é um Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) que recebe o nome
de “espectro” porque é um transtorno que se apresenta em diferentes nı́veis de comprometimento. Suas principais
caracterı́sticas são a dificuldade na interação social, dificuldades na comunicação e alterações de comportamento, mas
vai muito além disso. Na literatura há uma quantidade razoável de textos que tratam sobre acessibilidade na web
de pessoas com baixa visão e baixa audição. Mas quando se trata de TEA há poucos textos que abordam o assunto
profundamente.

Este trabalho é uma proposta na fase inicial como dissertação de mestrado em Ciências da Computação e tem como
principal objetivo propor uma ferramenta de adaptação de conteúdos Web para pessoas com autismo. Essa ferramenta
visa tornar o acesso aos sites mais democrático fornecendo uma nova interface mais amigável e personalizável, além
de descrever textos que possam ser de difı́cil compreensão.

2. Trabalhos Relacionados

As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) [1] já são conhecidas e utilizadas pelos desenvolvedores.
Ela se baseia em quatro princı́pios direcionados aos desenvolvedores para tornarem seu conteúdo acessı́vel e suprir as
necessidades de diferentes tipos de audiência. Os princı́pios são: Percebı́vel, no qual determina a posição do conteúdo
de forma que os usuários possam perceber e interagir; Operável, que determina as funcionalidades de cada aplicação
e navegação; Compreensı́vel, que estabelece interfaces e aplicações legı́veis, previsı́veis e com assistência na inserção
de dados; E robustez, que preza pela interpretação fidedigna por qualquer usuário.

Tais diretrizes abriram caminhos para diversas aplicações que tornam os conteúdos acessı́vel como o WAI-ARIA
[1], uma especificação da W3C para desenvolvimento web, pesquisas que buscam avaliar a acessibilidade das páginas
[4–6] e diretrizes focadas em determinadas aspectos, como GAIA [3] e AASPIRE [2] que tratam sobre autismo.

Para a realização da classificação dos elementos, os algoritmos de aprendizado de máquina como árvore de decisão,
support vector machine e floresta randômica se mostram eficientes na identificação de widgets [4]. Enquanto que o
trabalhos de Tanasescu [7] e Shutova [8] apresentam o uso de processamento de linguagem natural para a identificação
de metáforas.
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3. Metodologia

Para a elaboração desta pesquisa, será necessária a utilização de diferentes métodos da ciência da computação com
apoio de uma visão crı́tica da psicologia tanto na elaboração das ideias quanto na avaliação final. O processo será divi-
dido em quatro passos: Revisão da Literatura, Desenvolvimento da Ferramenta, Aplicação da Ferramenta e Avaliação
da Ferramenta.

A revisão da literatura foi realizada de maneira exploratória devido ao campo de acessibilidade na Web para pessoas
com autismo não ser tão sólido, portanto, a pesquisa se baseia em métodos gerais de acessibilidade que possam
contribuir ao tema e adaptando seus conceitos.

Para cumprir o objetivo de acessibilidade na Web, será desenvolvida uma ferramenta que identificará os elementos
das páginas e, com o uso de inteligência artificial, classificará e adaptará o conteúdo seguindo as recomendações de
design da literatura. A obtenção dos dados será realizada diretamente do DOM (do inglês Document Object Model)
de modo a criar um conjunto que possa ser treinado e classificado em termos de acessibilidade. Para tal, algoritmos de
aprendizado de máquina como floresta aleatória e support vector machine serão utilizados de forma comparativa para
obter maior acurácia e definir as adaptações necessárias seguindo as diretrizes e recomendações do GAIA, AASPIRE
e WCAG. O usuário terá opções de design personalizadas que se adéquem na simplicidade, consistência e clareza
necessárias para tornar sua navegação mais compreensı́vel. Além da adaptação no design, será proposto o uso de
Processamento de Linguagem Natural a fim de garantir uma linguagem sem uso de ironias, humor e metáforas. Por
fim, o conteúdo adaptado passará novamente pela classificação e avaliação de design para verificar se sua adaptação
foi eficiente e, se necessário, será realizada uma nova adaptação.

A aplicação final será realizada com usuários em contexto de uso, onde será observado o comportamento ocular
antes e depois de utilização da ferramenta por meio do eye tracking. A avaliação será realizada por uma análise do
tempo de fixação, visto que pessoas com autismo tendem olhar para mais elementos e fazer fixações mais curtas [9].

4. Resultados Esperados

Por se tratar de uma proposta em fase inicial, ainda não há resultados parciais. Entretanto, é esperado que a ferramenta
seja capaz de identificar problemas de acessibilidade nos sites e possa apresentar uma interface, sem alterar, introduzir
ou reduzir conteúdo, digna dos princı́pios da WCAG para pessoas com autismo.

Também é esperado que este trabalho contribua para a sociedade de forma a incluir pessoas com autismo na
internet e possa abrir caminhos para outras ferramentas semelhantes que abordem outras tecnologias. Na ciência da
computação, a contribuição será, principalmente, no campo de processamento de linguagem natural ao abordar a
descrição de textos para pessoas com autismo, além de expandir o design inclusivo.
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