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Manual de Acessibilidade  
para Redes Sociais
Um guia de como deixar as redes sociais acessíveis para as pessoas com deficiência. 
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Porque é importante aplicar a acessibilidade nas redes sociais?
Pois de acordo com o levantamento* feito em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE, pelo menos 
45 milhões de pessoas têm alguma deficiência, o que equivale a 25% da população brasileira. E, segundo a pesquisa PNAD 2014**, o 
percentual de pessoas com deficiência (PcD) que usam com frequência a Internet é 57%, acima da média brasileira - que é de 54%.  

Porém menos de 1% dos sites brasileiros são acessíveis para eles, e mesmo com a existência de uma lei que exige que haja a 
acessibilidade no meio digital, mais de 14 milhões de portais possuem problemas estruturais que impedem o pleno acesso à Internet.*** 
 
É por isso que o manual tem o propósito de introduzir você, pessoa comum ou uma empresa, a produzir conteúdos de uma forma 
correta nas suas redes sociais para que elas possam usufruir tudo o que oferece.  
 
Temos que lembrar que as PCD’s usam as redes sociais como você e que, ao negligenciar o direito delas, não só exclui uma classe mas, 
sim, possíveis consumidores/seguidores. Perde oportunidades de ter mais pessoas engajando os seus conteúdos. 
 
É um jogo de via dupla: a gente perde conteúdo acessível mas você perde um potencial seguidor fiel.  
 
 

 
 
Link:  
*: https://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2020/12/dia-internacional-das-pessoas-com-deficiencia-avancos-e-desafios-no-brasil 
**: https://camara-e.net/2017/09/21/web-para-todos-quer-acabar-com-as-barreiras-de-navegacao-na-internet-no-brasil 
***: https://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/10/menos-de-1-dos-sites-brasileiros-sao-acessiveis-para-pessoas-com-deficiencia.html

https://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2020/12/dia-internacional-das-pessoas-com-deficiencia-avancos-e-desafios-no-brasil
https://camara-e.net/2017/09/21/web-para-todos-quer-acabar-com-as-barreiras-de-navegacao-na-internet-no-brasil
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Como tornar a imagem acessível?
Existem redes sociais que tem o recurso chamado ALT que é um campo do 
texto alternativo para quem depende dos leitores de tela como as pessoas 
cegas possa compreender a imagem. Ele facilita muito pois quando navega no 
celular ou no computador, o leitor de tela vai narrando o que tem nela.  
 
Para entender melhor, sugiro que você ative a opção VoiceOver (iOS) ou 
TalkBack (Android) no seu celular pois vai te ajudar a ter uma maior 
compreensão de como funciona o leitor. 
 
E caso não exista este recurso em alguma rede social específica, você pode 
inserir um texto alternativo manualmente no fim do post com a imagem com a 
#TextoAlternativo ou #ImagemAcessível ou simplesmente começar com um 
“Audiodescrição:" e inserir uma descrição.  
 
Como descrever? 
 
A descrição precisa ser fiel à imagem, detalhando seus pontos de forma clara, 
objetiva e sucinta. Uma boa ideia na hora de criar é perguntar-se “se eu não 
pudesse utilizar essa imagem aqui, o que escreveria em seu lugar?”, pois, 
desse modo, é provável que a alternativa textual corresponda de fato ao que a 
imagem transmite visualmente.
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Exemplos de descrição nas redes sociais.

Publicação com texto alternativo no perfil d’O Boticário  
(embora o Instagram já tenha o recurso ALT) 

Publicação com texto alternativo no perfil da Regina Casé 
embora o Facebook também tenha o recurso embutido.

Como tornar a imagem acessível?
O texto alternativo traz uma descrição detalhada sobre a imagem. Embora poderia ter 
sido mais. Porque? Observe no próximo slide! 
Evite dizer no ALT “A imagem” pois o leitor de tela já sabe que É uma imagem. 
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Como tornar a imagem acessível?

Que tipo de cabelo ela possui? Ondulado. 

Que cor do côncavo esfumado é esse? 
Dourado com detalhes rosas. 

Cor dos olhos? Azul esverdeado.

Unha com estampa da pele de vaca 
(branca com detalhes pretos)

Brinco de bola na cor roxa. 

É fotografia? Desenho? Pintura?
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Como tornar a imagem acessível?
A intenção é a pessoa imaginar e retratar na 
mente como seria a imagem. Então o ideal é 
que você possa descrever o máximo de 
coisas em poucas palavras para que a 
construção da imagem na imaginação da 
pessoa seja mais próxima ao que está sendo 
mostrado na publicação. 

Tem que usar uma linguagem concisa e 
objetiva, fácil de captar a essência da 
imagem.  
 
E é claro, se puder, use palavras corretas e 
que tragam uma emoção para que a pessoa 
possa rir, se sensibilizar ou entender o 
contexto. 
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Como tornar a imagem GIF acessível?
Já com os GIF, é a mesma coisa porém neste caso, é preciso 
destacar que é uma imagem animada para que ele possa imaginar 
que é uma coisa se mexendo. Infelizmente não tem o recurso ALT 
para GIF, tendo que especificar o que é e descrever. 
 
Tem que contextualizar: Onde ocorre? Quem está na imagem? Que 
ação está sendo evidenciada? Tem cenários, carros, armas ou 
alguma coisa? Descreva! 
 
A fórmula é simples: Formato + Sujeito + Paisagem + Ação. 
 
Vamos tentar? O GIF é esse (infelizmente está congelado mas dá pra 
compreender): 
 
“Uma imagem animada que tem o Gilberto do Vigor no centro da 
imagem com uma camiseta bege com estampa de folhas grandes na 
cor verde e ele está segurando uma lata prateada com detalhes azuis 
e na outra mão está segurando o cinto com o aparelho do microfone. 
E o fundo é o cenário da casa do BBB, que possui falsas janelas de 
madeira com vidros brancos. E ele está fazendo expressões faciais 
enquanto fala 'O BRASIL TÁ LASCADO!!!!!'" 
 
Pronto, é desta forma que devemos descrever.  
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Como tornar o vídeo acessível?
Com os vídeos, o recomendado é que você insira a legenda neles 
usando algum programa de legendagem ou de edição de vídeos da 
sua vontade/confiança. E se não tiver como legendar, faça a 
transcrição, que é, basicamente, o que está sendo dito no vídeo e 
não só isso, como identificar quem está falando e os barulhos, o tom 
de voz/fala.  
 
As especificações técnicas: 
- A fonte padrão é Arial com tamanho 47 para encaixar em vídeos de alta 
resolução e 32 em resoluções medianas ou inferiores. 
- Máximo de comprimento de 47 caracteres por linha. 
- A legenda tem que ter o mínimo de 1 segundo (2 no máximo) para o 
aparecimento e o máximo de 7 segundos.  
- Tem que estar na cor branca ou amarela. 
- Seria interessante incluir o fundo preto opaco para que as pessoas com 
dificuldade de leitura consigam enxergar melhor o que está escrito. 
 
Linha e transcrição: 
- As legendas precisam estar dentro de uma área segura para o texto 
e não atrapalhar a visualização do vídeo. 
- Duas linhas de texto por vez. As linhas precisam estar organizadas 
com uma base linguística, levando em consideração a gramática e 
linhas de uma palavra devem ser evitadas a não ser que seja a única 
opção. 
- É recomendado que a legenda esteja de acordo com o dialogo/fala.

Arial, branco, tamanho 47 e está na parte inferior respeitando o 
campo visual da imagem.
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Como tornar o vídeo acessível?
Uso de colchetes e personagens: 
- A identificação dos falantes, quando possui mais de um, 

precisa estar em caixa maiúscula com dois pontos. Ex. 
PHABULLO: Você diz que o meu amor não é para casar. 

- Quando acontece uma fala estrangeira, indique a língua com 
colchetes e, se for possível identificar a fala, escreva na 
mesma língua. Ex: [em espanhol] las muertas no hablan! 

- A letra musical ou quando um personagem canta devem 
estar em letra itálica com as notas musicais no começo e no 
fim dela.  

- Os colchetes devem ser usados para emitir avisos sonoros 
das quais não tem como identificar visualmente. 

Italicinzação: 
Deve ser usado em seguintes momentos: 
- Dialogos vindo de rádio, TV, computador, Alexa, telefone, etc.  
- Quando a pessoa que está falando não aparece no vídeo ou 

narração.  
- Quando é preciso dar ênfase na entoação ou no significado. 

Aviso sonoro 

Uma narração ao fundo
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Como tornar o vídeo acessível?
Para encaixar corretamente a legenda, o ideal é que fique no meio da parte inferior, permitindo que a pessoa veja a tela toda e ler ao 
mesmo tempo. 
Mas é comum em filmes aparecer em cima a legenda pois tem a introdução mostrando o nome do elenco e dos produtores 
embaixo ou a legenda pronta com a tradução para o estrangeirismo. Neste caso, é aceitável que fique em cima.  
 
Exemplo de como a legenda deve ficar:
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Como tornar o story/IGTV acessível?
Para tornar o seu story acessível, é importante que você siga as 
mesmas diretrizes do vídeo para legendar os stories e para fazer a 
legendagem, basta clicar na tela após gravar algum story para que 
possa aparecer uma caixa de escrita. E é só inserir o texto de 
acordo com o que está falando.  
 
Com os stories, não é necessário que tenha uma padronização 
visual como a de legendagem em filmes/vídeos, porém é de bom 
tom que seja legível. Dito isso, fica a seu critério na escolha da cor/
fonte.  

A localização da caixa da legenda tem que, sempre que possível, 
estar na parte inferior mas com uma distância possível das laterais e 
da parte inferior.  
 
Observe os prints ao lado do story da Juliette e do influenciador 
Victor Oliveira. 

Importante lembrar que a legenda deveria ser inserida inclusive 
em stories com conteúdos publicitários/pagos. 
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Como tornar o texto acessível?
É importante que o texto seja acessível para quem depende dos leitores de tela como as pessoas com deficiência visual e também 
para pessoas que tem dificuldades de leitura. 
 
Para fazer um texto acessível: é importante que a escrita esteja clara, assertiva e compreensível por qualquer pessoa e isso beneficia 
qualquer um! 
 
1. Evite jargões, termos que são difíceis de pronunciar/ler (a menos que sejam necessários) e o uso desnecessário do CAPSLOCK 
pois atrapalham muito quem tem dificuldades de ler. 

2. Use CamelCase, uma prática de escrever as palavras compostas ou frases que cada palavra é iniciada com a letra maíuscula, 
para hashtag com multipalavras como Black Lives Matter: #BlackLivesMatter ao invés de blacklivesmatter porque o leitor vai ler letra 
por letra e a pessoa pode ficar confusa e achar que é black live smatter.  
 
3. Evite usar caracteres especiais ou emojis manuais como (\_(ツ)_/¯, <3, s2, :3 e :) pois o leitor vai ler :) como “dois pontos e um 
parêntese”. Melhor usar um emoji de fato como 😊. E evite usar letras como essa: 𝓥𝓸𝓲𝓬𝓮𝓞𝓿𝓮𝓻. Experimente ler isso com um 
leitor de tela. 
 
4. Use uma linguagem inclusiva com a letra correta para o gênero neutro: E ao invés de X. Ex: bem-vindes.
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Como achar o recurso ALT nas redes sociais?
No Facebook, ao inserir a imagem, clique no ícone de editar foto 
e abrirá uma janela com diversos recursos > Texto Alternativo. 
Nele você verá uma caixa para digitar.  
 
Aí é só descrever a imagem, embora às vezes o FB, com a 
inteligência artificial, consegue descrever por conta própria. Mas 
caso a descrição automática não esteja boa, é faz bem corrigir. 
 
No Twitter, clique no ALT que aparecerá embaixo da imagem ao 
inserir e nele abrirá uma janela para descrever. 
 
No Instagram, após colocar a imagem, tem que avançar para a 
parte que vai escrever o texto. No final da tela, aparece o 
“Configurações Avançadas” > “Escrever texto alternativo” e em 
seguida, insira a descrição.  
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O quanto mais, melhor!
Esse manual foi criado com o objetivo de ensinar as pessoas à tornar as suas redes sociais acessíveis a fim de incluir PcDs nos 
espaços virtuais para que possam consumir conteúdos bacanas.  
 
É indiscutível que quando permite isso, acaba ganhando um maior engajamento pois traz mais um público para ver o que você 
escreve/produz. 
 
Mas não pense só nos números, pense no impacto que isso gerará na qualidade de vida das pessoas que dependem disso. 

Surdos

Cegos

Sociedade
Sociedade Surdos

Cegos
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Obrigado. Espero que você possa usar sempre! 🤟
Caso queira entrar em contato comigo:  

jorgefelliperodrigues@gmail.com 
@jorgesuede - Twitter/Instagram

mailto:jorgefelliperodrigues@gmail.com

