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APRESENTAÇÃO 

A presente Nota Técnica tem por objetivo lançar uma análise sobre a implementação de 

ações de acessibilidade comunicacional na veiculação das propagandas e campanhas 

educativas realizadas pela Prefeitura do Recife durante a crise sanitária do Novo Corona Vírus. 

O acesso à informação é um direito imprescindível em todos os momentos da vida social, 

mais ainda num momento em que a humanidade vive sob forte ameaça de um vírus letal, que 

já vitimou mais de cem mil pessoas em nosso país, atingindo o número de 2.256 óbitos e 

29.414 casos no Recife1. Ainda não sabemos o número de pessoas com deficiência atingidas, 

pois essa informação não consta nos Boletins Epidemiológicos. Saber como se prevenir, o que 

se deve fazer e o que se deve evitar se tornou um fator essencial para preservação da vida.  

Mesmo garantido por lei, o acesso à informação e à comunicação não são efetivamente 

possíveis na Cidade do Recife, onde a atual gestão nem sempre consegue cumprir o que seria 

aceitável, como demonstraremos nesta Nota Técnica. A dificuldade do acesso à informação 

repercute não só em relação à proteção pessoal, no caso da covid19, mas também na forma de 

ampliar a divulgação das estratégias de prevenção e de contenção do contágio, para combater 

as notícias falsas sobre a doença e para reforçar mensagens educativas sobre funcionamento 

do sistema público de saúde, assistência social e outras políticas de enfrentamento à pandemia. 

Pessoas com deficiências no Recife enfrentam uma luta diária por terem cerceados seus 

direitos fundamentais, principalmente de informação e comunicação, agravando ainda mais 

qualquer limitação que venham a ter. Por isso, o nosso Mandato, trabalhando as pautas das 

pessoas com deficiência e imbuído da luta contra a cidade capacitista, vem publicizar a real 

situação da acessibilidade comunicacional nas propagandas e campanhas educativas sobre a 

Covid-19 no âmbito do poder executivo municipal. 

A democratização da comunicação e o direito à informação constituem pilares que 

alicerçam uma sociedade justa e igualitária. Nesta Nota Técnica, exercemos nosso papel 

fiscalizador do Poder Executivo, demonstramos a grave falta de acessibilidade 

comunicacional, pontuamos sugestões que dialogam com as demandas dos movimentos 

sociais das pessoas com deficiência e exigimos da Prefeitura do Recife uma resposta eficaz 

para o devido saneamento dos problemas.  

 
1  https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/mapa-coronavirus/#/br/pe/recife 



 

INTRODUÇÃO 

 Nosso mandato inicia sua incidência na fiscalização da acessibilidade desde o primeiro 

dia de sua legislatura. Dentro da Casa de José Mariano percebemos a falta de acessibilidade 

arquitetônica, a falta de acesso aos debates políticos nos poderes legislativo e executivo, 

excluindo uma parcela importante da população, as pessoas com deficiência sensorial, as pessoas 

cegas ou com baixa visão, as pessoas surdas ou ensurdecidas, principalmente. 

 Fizemos um levantamento de demandas para tornar a casa legislativa mais acessível, e, 

para tanto, convidamos pessoas do segmento da pessoa com deficiência e técnicos que, juntamente 

com o núcleo de acessibilidade do mandato, elaboraram um documento que elenca as alterações 

necessárias e possíveis para tornar a casa do povo mais universal possível. Esse documento foi 

apresentado para a Comissão de Mobilidade e Acessibilidade, bem como para a Mesa Diretora da 

Câmara.  

 Procuramos incidir pela acessibilidade do Diário Oficial, um dos maiores veículos de 

comunicação pública estatal, cujo objetivo é tornar público todo e qualquer assunto acerca dos 

atos oficiais da administração pública. Uma publicação que a Prefeitura realiza também para 

informar a população sobre o que está fazendo e quanto vem gastando para realizar as ações 

previstas nas Leis Orçamentárias. Porém, percebemos que o Diário Oficial não era acessível para 

“leitores de tela”2, impossibilitando o acesso à informação para pessoas com deficiência.  

 Aprovamos, em fevereiro de 2017, o Requerimento Nº 47/2017, solicitando da Prefeitura 

do Recife a garantia de plataforma acessível, com layout que permita uma navegabilidade com 

leitores de tela, além de disponibilizar os arquivos em doc ou PDF nas publicações do Diário 

Oficial do Recife. Nossos argumentos basearam-se na Lei nº13.146/2015 (Lei Brasileira da 

Inclusão) e na Lei nº12.527/2011 da Transparência, ambas leis Federais. Recebemos a resposta 

por meio de um ofício, no formato igualmente sem acessibilidade, enviada apenas em papel 

impresso, onde dizia que a responsabilidade de digitalizar o Diário Oficial era da Companhia 

Editora de Pernambuco (CEPE). 

 Para reforçar nossos argumentos técnicos sobre soluções de programações de site, 

convidamos pessoas da área da tecnologia, entre elas pessoas com deficiência visual, para 

realização de uma análise criteriosa e de sugestões. A partir daí, nossa incidência se deu 

diretamente com a Emprel – Empresa Municipal de Informática, responsável pelo projeto de um 

 
2  Aplicativos utilizados pelas pessoas cegas e de baixa visão para navegarem na internet.  

http://www.recife.pe.leg.br/noticias_antigas/comissao-recebe-documento-sobre-acessibilidade-na-casa


 

novo Diário Oficial. Em 2018 aprofundamos os diálogos com a Emprel e realizamos uma 

formação com a equipe responsável pelo projeto, contando com a colaboração de técnicos 

especializados, para nortear as programações de acessibilidade no projeto em andamento.  

 Durante o ano de 2019 mantivemos a cobrança e, ao final do ano, fomos informados que 

a Emprel encaminharia um novo projeto à Prefeitura do Recife para ser implantado a partir de 

2020. Foi preciso esperar mais oito meses para que, neste mês de agosto, o nosso mandato, 

juntamente com a sociedade civil organizada, pudesse comemorar a conquista pela qual já 

vínhamos lutando há tempos: a disponibilização do Diário Oficial em um site próprio que, apesar 

de não ter avançado na acessibilidade das pessoas surdas, por não incorporar ferramenta de 

tradução para a Língua Brasileira de Sinais – Libras, apresenta avanços na navegabilidade e 

mudanças positivas para pessoas cegas ou com baixa visão usuárias de leitores de tela.  

 Paralelo à atuação em torno do Diário Oficial, foi elaborado um diagnóstico geral da 

acessibilidade comunicacional da Prefeitura, no qual pontuamos o que estava faltando e 

apontamos caminhos para as soluções. Realizamos, ainda, uma formação com a equipe da 

presença digital da Prefeitura do Recife, para indicar caminhos e falar sobre os recursos de 

acessibilidade que poderiam ser aplicados. Uma equipe de quinze pessoas participou da oficina, 

mas até hoje não temos uma rede acessível na Prefeitura, como pode ser percebido no anexo I do 

diagnóstico. 

Nosso mandato, portanto, não tem poupado esforços quando se trata da efetivação de 

direitos, políticas públicas de inclusão e de acessibilidade para garantias de respeito às diferenças, 

de modo que todas e todos possam exercer sua cidadania plena. Nesse aspecto vamos listar, como 

melhor pontua o Anexo 2, as ações em torno do tema: duas audiências públicas. uma reunião 

pública, duas sessões solenes, uma palestra pública: projeto casa José Mariano, Capacitação 

acessibilidade dentro da câmara de vereadores. Cards, vídeos, aulas de Libras, Reuniões com o 

segmento surdo, fiscalização nas escolas municipais do Recife na questão da acessibilidade, 

Participação na caminhada surda por três anos consecutivos, Debates sobre política com 

movimento LGBT surdo, Apoio à ASSPE (Associação de Surdos de Pernambuco), Boletim 

Corona, Notas Técnicas, Prestação de contas nos ônibus com tradução simultâne em Libras. 

Diante desse momento de pandemia da Covid-19 que atravessamos, nosso mandato vem 

contribuindo através da veiculação de informações, com acessibilidade comunicacional, através 



 

do Boletim Corona3, da publicação de vídeos das reuniões ordinárias com intérprete de Libras, do 

apoio ao movimento LGBT Surdo. Também temos realizado lives e reuniões remotas para escuta 

do segmento, através de suas entidades representativas, como a ASSPE – Associação de Surdos 

de Peranmbuco, a APEC – Associação Pernambucana de Cegos e a ASSOBECER – Associação 

Beneficente dos Cegos.  

Diante das demandas pontuadas pelas instituições, atuamos na promoção do acesso de 

pessoas com deficiência sensorial demandando que a Prefeitura do Recife a tornar suas 

plataformas e redes acessíveis, bem como a adotar a presença de intérprete de libras nos 

pronunciamentos e campanhas de prevenção. Realizamos um diálogo com comunicadores que 

atuam no Governo do Estado para falar sobre as ferramentas de acessibilidade, e solicitamos por 

requerimento os dados epidemiológicos de pessoas com deficiência na cidade do Recife atingidas 

pela Covid-19.  

Em nossa Nota Técnica Nº 01 (https://www.ivanmoraesfilho.com.br/combate-ao-coronavirus) 

sobre “A falta de transparência dos gastos da Prefeitura do Recife no enfrentamento da covid-19”, 

publicada em 18 de maio de 2020, já denunciávamos a falta de acessibilidade comunicacional no 

Portal da Transparência, onde já propúnhamos à Prefeitura: 

“Eliminar as barreiras de acessibilidade comunicacional com adoção de formatos de 

demonstrativos legíveis aos programas de tradução e leitura para cegos e pessoas com baixa 

visão”. 

Já na Nota Técnica Nº 03 (https://www.ivanmoraesfilho.com.br/combate-ao-coronavirus ) 

sobre os “Gastos da Prefeitura do Recife com comunicação sobre a covid-19: por mais 

comunicação educativa e menos autopromoção do governo municipal”, apontávamos os altos 

custos já mobilizados para comunicação sobre a Covid-19 e propúnhamos, entre outros: 

“Que sejam eliminadas as barreiras de acessibilidade comunicacional às planilhas, com adoção 

de formatos de demonstrativos da  publicidade legíveis aos programas de tradução e leitura para 

cegos e pessoas com baixa visão.” 

Esses limites da acessibilidade comunicacional aos veículos de comunicação utilizados 

pela Prefeitura do Recife, durante toda a gestão e nestes tempos de Covid -19, precisam ser 

superados. Trata-se de direito de toda pessoa, e das pessoas com deficiência em particular, ter 

 
3  Folhetim digital em vídeo onde o mandato fala sobre a situação e as ações de prevenção e 
combate.  

https://www.ivanmoraesfilho.com.br/combate-ao-coronavirus
https://www.ivanmoraesfilho.com.br/combate-ao-coronavirus


 

acesso às informações públicas, existindo um amplo arcabouço jurídico-normativo que o 

fundamenta.  

Nesse sentido, observamos que a Constituição Federal de 1988 nos artigos 23 e 24, incisos 

II e XIV já dispõe acerca da garantia de assistência pública e saúde às pessoas com deficiência, 

ressaltando caráter prioritário no atendimento, bem como traz a competência concorrente para 

legislar na tutela da proteção e integração desses indivíduos, objetivando combater a segregação, 

senão vejamos: 

Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

[...] II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência.  

Art. 24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

[...] XIV – proteção e integração social das pessoas com deficiência.  

A Constituição Federal traz a igualdade como princípio basilar, e essa medida é de grande 

relevância, entendendo-se o direito de acesso para todos. O direito fundamental à igualdade, como 

um princípio, é a fundamentação constitucional que a sociedade tem para exigir do Estado políticas 

públicas para garantia da igualdade das pessoas com deficiência. 

Outrossim, a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu art. 3°, 

considera acessibilidade como:  

“a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços,  

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 

inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana co mo na rural, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”. 

Nesse aspecto, o citado diploma legal determina que o Estado e a sociedade deve assegurar 

à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos, inclusive referentes a 

comunicação e informação. Também eleva a acessibilidade como direito, afim de possibilitar às 

pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos 

da vida,  in verbis:  

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à  saúde, à sexualidade, à paternidade e à 

maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à 



 

previdência social, à  habilitação e à reabilitação, ao transporte, à  acessibilidade, à cultura, ao 

desporto, ao turismo, ao lazer, à  informação, à comunicação, aos avanços científicos e 

tecnológicos, à  dignidade, ao respeito, à  liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre 

outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem -

estar pessoal, social e econômico. 

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação 

social. 

Recepcionada a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência no ordenamento 

jurídico brasileiro, no âmbito estadual de Pernambuco, por meio da Lei n° 14.789/2012, foi 

instituída a Política Estadual da Pessoa com Deficiência. Conforme o parágrafo único do referida 

lei, a implantação da Política Estadual da Pessoa com Deficiência permitirá a divisão de 

responsabilidades na configuração de um novo modelo operacional das ações estaduais voltadas 

para a inclusão das pessoas com deficiência, bem como a negociação das estratégias das 

mencionadas ações.  Dentre as linhas de ação para guiar o compromisso político do poder 

público estadual está a garantia do acesso à informação, vejamos: 

Art. 14. São linhas de ação da Política Estadual da Pessoa com Deficiência:  

I - assistência social, desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia e direitos humanos: 

m) garantir o acesso à informação para as pessoas com deficiência em todas as páginas 

da web em funcionamento no Estado de Pernambuco ; 

Fica evidente que a obrigatoriedade da Lei estadual se assenta na Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que assim dispõem no art.9º :  

1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar 

plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para 

assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas, ao meio físico, ao transporte, à  informação e comunicação, inclusive aos sistemas e 

tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao 

público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a 

identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre 

outros, a:  

b) Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de 

emergência.   



 

2. Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para:  

(..........................................) 

f) Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com deficiência, a 

fim de assegurar a essas pessoas o acesso a informações; 

g) Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da 

informação e comunicação, inclusive à internet; 

h) Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a 

disseminação de sistemas e tecnologias de informação e comunicação, a fim de que esses 

sistemas e tecnologias se tornem acessíveis a custo mínimo. 

Em suma, insta salientar que, diante do exposto, a ausência de condições que garantam a 

acessibilidade de pessoas com deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida antes de 

transgredir qualquer norma, atenta, sobretudo, contra o próprio Estado Democrático de Direito 

Brasileiro, o qual se fundamenta, entre outros alicerces, na dignidade da pessoa humana.  

 

A ACESSIBILIDADE DA COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE SOBRE A 

COVID-19. 

 Considerando o contexto de limitações à acessibilidade comunicacional na política de 

comunicação da Prefeitura do Recife e diante da necessidade de que todas as pessoas tenham acesso 

às informações sobre a Covid-19, nosso Mandato realizou um diagnóstico das condições de acesso 

a tais informações, considerando os seguintes instrumentos: o Diário Oficial do Recife, o Portal da 

Transparência do Recife (recife.pe.gov.br), o Hotsite da Covid -19 da Prefeitura do Recife 

(novocoronavirus.recife.pe.gov.br), as campanhas publicitárias e o uso das redes sociais da 

Prefeitura do Recife. Nesse último, aprofundamos a análise sobre os vídeos publicados na página 

oficial da Prefeitura do Recife no Facebook. 

Diário Oficial do Recife 

 A conquista de uma nova ferramenta de acesso ao Diário Oficial, pode ser considerada 

importante na ampliação da acessibilidade, especialmente para as pessoas cegas e com baixa 

visão, uma vez que anteriormente era impossível elas terem acesso às informações do Diário 

Oficial. Sequer um arquivo baixado por outra pessoa e enviado por e-mail, podia ser acessado, 



 

porque os arquivos estavam disponibilizados em formato de imagem e os leitores não faziam a 

codificação. Hoje, verificamos um avanço importante, pois temos um Diário Oficial com uma 

plataforma virtual acessível, onde é possível ler um documento online ou baixar o mesmo.  

 

 No entanto, precisamos ressalvar que o Diário Oficial devidamente acessível ainda não 

foi ao ar. Ainda falta ser inserida a descrição das  imagens, para que as pessoas cegas ou com 

baixa visão possam ter acesso às informações por completo.  

 No caso das pessoas surdas, não houve avanço na implantação de algum recurso de 

tradução para a Língua Brasileira de Sinais - Libras, para contemplar o acesso da população surda 

não alfabetizada na língua portuguesa ao Diário Oficial. Trata-se de ferramentas usuais, muitas 

disponíveis livremente, que certamente a Emprel tem capacidade de desenvolver  e, por isso, 

custa entender as razões da não utilização no site do Diário Oficial.   

Portal da Transparência 

O Portal da Transparência da Prefeitura do Recife apresenta uma navegabilidade boa 

para leitores de tela, isso no mobile e no desktop, sendo possível destacar os atalhos por 

combinações de teclados. No entanto, sua estrutura de layout não é intuitiva para usuários de 

leitores de tela e não existe descrições dos gráficos demonstrativos, limitando o acesso de quem 

faz uso dessas ferramentas de acessibilidade. Além disso, ao navegar pelo portal encontramos 

dificuldades no acesso a informações específicas. Há uma grande quantidade de informações, 

mas elas estão divididas em blocos, sendo necessário um gasto de energia em observar tabelas 

distintas, para só então ter a informação do que realmente foi gasto, licitado, executad o.  



 

Fazer esse movimento como usuário de leitores de tela, que não lêem imagens gráficas, é 

cansativo e torna incompreensível a totalidade das informações. É necessário ter algo mais intuitivo 

e direto, deixando a critério de quem está navegando a escolha dos detalhamentos das contas do 

município.  

Salientamos, ainda, que a acessibilidade se configura também na linguagem, sendo 

importante entender que a transparência dos gastos do município precisa chegar em todas as 

pessoas, inclusive nas que não dominam as terminologias contábeis. 

Nesse sentido, fomos verificar as condições do acesso às informações sobre os gastos com 

a Covid-19, a partir da navegabilidade de pessoas com deficiência sensorial na plataforma do Portal 

da Transparência do Recife. Fizemos dois processos, sendo um através de acesso via desktop e 

outro via mobile. 

No desktop, utilizamo-nos do leitor de tela intitulado NVDA, em um computador com o 

sistema operacional Windows 10. O que constatamos foi que um usuário de leitor de tela precisa 

trilhar um longo caminho para chegar até o Portal da Transparência do Recife. Primeiramente, é 

aberto o navegador Google Chrome, onde uma busca pelas palavras-chave “site da Prefeitura do 

Recife” é realizada e, em seguida, logo é encontrado o link do site institucional da PCR. Com 

alguns tabs, tecla navegadora do leitor de tela, encontra-se o link para o Portal da Transparência, 

onde pode ser dado um enter para acessar o Portal. Já no portal, é iniciada a navegação com a tecla 

tab, onde é possível perceber atalhos de acessibilidade, inclusive informando combinações de 

teclas de atalho. 

No decorrer da navegação no Portal são necessários muitos “tabs” para chegar até o item 

“Covid”, o qual direciona para uma página com muitos links. Precisam ser feitas muitas 

tentativas, com pouca probabiidade de êxito na busca dos dados relacionados ao Covid-19, pois 

as tentativas de navegação pela página levam a vários links, não sendo identificado com 

facilidade pelo usuário as informações sobre a Covid-19. 

No acesso via smartphone, utilizamo-nos do sistema operacional android 10, em um 

modelo G7 play da marca Motorola, com os seguintes recursos de acessibilidade ativados: Leitor 

de tela TalkBack, inversão de cores, e texto em alto contraste. Com o dispositivo devidamente 

carregado, e conectado em uma internet Wifi de 15 mega, navegamos na web com o Google 

Chrome, app atualizado para versão 83, 0, 4103, 106, atualizado no dia 15 de junho de 2020. Feita 

as devidas configurações foi dado início à navegação. 



 

Para acessar o Portal da Transparência do Recife, da mesma forma que no desktop, fomos 

em busca do site institucional da Prefeitura, através do uso do buscador da Google, digitando a 

palavra-chave “site Prefeitura do Recife”. Logo encontramos o link que direcionava para o site da 

PCR e clicamos.  

Ao acessar o site verifica-se que é preciso realizar a navegação por varredura, onde se passa 

por vários links, inclusive links que direcionam para o “menu”, “busca” e “rodapé”, 

funcionalidades muito boas para deixar o site mais acessível para usuários de leitor de tela. Além 

disso, passa-se por links de matérias, links que direcionam para alguns serviços e encontra-se um 

“botão” identificado como “toggle navigation” que, ao clicar, abre um menu com mais links. Mas, 

infelizmente não encontramos o link do Portal da Transparência, diferentemente de quando 

navegamos no site da Prefeitura usando um computador de mesa. 

Sendo o site institucional da Prefeitura do Recife a plataforma principal para o cidadão ou 

a cidadã buscar notícias e informações oficiais da sua cidade, é indispensável ter um link do Portal 

da Transparência na página principal, tanto na versão PC como na mobile. Essa necessidade é 

constatada através da pesquisa da Global Digital Report 2020, que constatou um uso superior de 

acesso à internet por dispositivos móveis e revelou que 97% da população brasileira está 

navegando pela web através de aparelhos celulares.4 

Como não foi possível acessar o site do Portal da Transparência pelo site institucional da 

PCR, abrimos, mais uma vez, o buscador do Google e inserimos as seguintes palavras chaves: 

“Portal da transparência da cidade do Recife”. Por fim, conseguimos acessar o Portal pelo link 

exibido nos resultados da busca e, ao clicar no link “servidores portal da transparência” acessamos 

o Portal, mas percebemos que não estávamos na Home.  

Fizemos uma navegação por varredura e encontramos o link para a home do site e 

clicamos. Pronto! A “dentro” do Portal e na Home, foi iniciado uma nova navegação por 

varredura, onde identificamos links de atalho para busca, para LAI (Lei de Acesso à Informação), 

além de um painel de acessibilidade bem interessante com: botão de contraste, aumento de 

tamanho de letras, um tutorial de teclas de atalho para usar dentro do portal, sendo tranquilo achar 

o ícone que leva para as informações da Covid-19. 

Ao clicar no ícone do decreto da Covid-19, há uma dificuldade razoável em chegar nas 

 

4  Fonte: https://datareportal.com/reports/digital-2020-brazil 



 

informações. Para abrir as informações precisa-se abrir submenus, um menu estilo cascata se abre 

com novas indicações e tem-se que clicar até chegar em arquivos tipo PDF. Consegue-se abrir os 

PDFs e os documentos tem uma acessibilidade razoável, são formados por tabelas, onde usa-se a 

varredura e a exploração tátil para ler os conteúdos, faltando apenas as indicações de imagens 

presentes no documento.  

Por fim, foi possível sim ter acesso aos conteúdos, mas é necessário não apenas o uso de 

recursos de acessibilidade, mas percebemos a real necessidade de ter um conhecimento prévio 

das linguagens contábeis para se ter um total entendimento das informações dispostas no portal. 

Hotsite coronavirus da Prefeitura do Recife 

Com o objetivo de verificar a acessibilidade das pessoas cegas e com baixa visão aos dados 

epidemiológicos atualizados da Covid-19, através de leitores de tela, entramos no site 

<https://novocoronavirus.recife.pe.gov.br/> para realizar a busca da informação. Foi realizado o 

seguinte caminho: primeiro fomos no buscador do google, onde digitamos “recife site covid 19”, 

demos alguns tabs para chegar no link, e clicamos no que informava: “prefeitura do recife plano 

municipal de contingência do covid 19”.  

Já no site, buscamos por alguma opção que nos levassem aos dados epidemiológicos, 

clicamos cerca de 20 vezes na tecla tab para navegar pela interface do site até chegar na opção que 

indicasse o que estávamos buscando. Clicamos na opção “dados da covid -19”, na qual, abriu uma 

nova página, onde encontramos uma opção que nos levou para informações de dados, sendo 

preciso clicar três vezes para achar a opção “indicadores”. Agora, já na parte dos indicadores 

passamos por muitas informações, tais como:  números de infectados, óbitos, recuperados, mas ao 

chegar nos gráficos, não conseguimos ter acesso, ficando confuso compreender a totalidade das 

informações expostas ali. 

Verificamos, portanto, não ser possível conseguir ter a informação contextualizada e 

completa sobre os dados epidemiológicos, devido à falta de descrições dos gráficos. A descrição 

dessas informações comunicadas por gráficos, solucionaria esse problema. 

Campanhas de comunicação e redes sociais 

Nosso mandato vem denunciando, desde o início da pandemia, a falta de acessibilidade 

comunicacional nas peças de comunicação da Prefeitura do Recife sobre a Covid -19, mas os 

recursos de acessibilidade continuam não sendo incorporados nos vídeos disponibilizados nas 

https://novocoronavirus.recife.pe.gov.br/


 

redes, no site, e muito menos nas TVs abertas. 

Não há uma prática de descrições das imagens, fazendo com que a população cega ou com 

baixa visão não tenha acesso pleno às ações de comunicação realizadas pela prefeitura (tanto 

educativas, quanto de prestação de contas). Além disso, não há prática de vídeos com libras, 

excluindo a população surda, analfabeta em português, totalmente das informações. O uso da 

Lingua Brasileria de Sinais tem acontecido parcialmente, mesmo após toda pressão que o nosso 

mandato vem fazendo para que a Prefeitura compreenda a fundamental importância desse recurso.  

 Nesse contexto de pouca acessibilidade, tomamos o conjunto de 172 vídeos sobre a Covid -

19 postados na página oficial da Prefeitura do Recife no Facebook entre março e julho de 2020 

como objeto de análise, com a finalidade de verificar e mensurar o nível de acessibilidade. 

Ressaltamos que a nossa análise dos dados para acompanhamento da acessibilidade 

comunicacional foi feita estudando os recursos de acessibilidade: audiodescrição, legenda e 

libras.  

Analisamos tais recursos considerando que os vídeos que apresentam fala ou narração 

auxiliam o acesso à informação, entretanto a  pessoa com  deficiência visual,  não terá total acesso 

a mensagem produzida por uma obra audiovisual, pois os recursos utilizados não dão conta de 

descrever as imagens criadas para complementar a fala ou narração. Os vídeos classificados como 

apenas trilha sonora, são aqueles, nos quais não há fala e nem narração, consequentemente sendo 

inacessíveis para pessoas cegas ou com baixa visão. Já o lettering, pode auxiliar as pessoas 

surdas, que fazem uso do português como sua primeira língua na compreensão do vídeo, mesmo 

assim não garantem a Acessibilidade para aquelas que fazem uso apenas da Lingua Brasileira de 

Sinais – Libras. 

Foram analisados mensalmente, de março a julho de 2020, a partir dos vídeos do facebook 

da PCR relacionados à covid-19, os percentuais dos vídeos que utilizaram recursos de 

acessibilidade comunicacional e recursos audiovisuais. Importante salientar que a análise 

comparativa foi realizada mês a mês, independente da quantidade de vídeos publicados 

mensalmente. Foram analisados vídeos de coletivas, pronunciamentos, propagandas e matérias. 

Durante o mês de março de 2020, 22 vídeos foram postados, onde apenas 23% continham 

interpretação na Língua Brasileira de Sinais e nenhum continha audiodescrição. Verifica-se, 

portanto, que a população surda teve um acesso bastante limitado aos conteúdos, num momento 

inicial da pandemia, quando a informação de como se proteger corretamente era fundamental. Já a 



 

população cega ou com baixa visão não pode contar com elementos descritivos para compreender 

a melhor forma de prevenir o contágio. Nem o uso de legendas, que é um artifício mais simples, 

contemplou todos os vídeos, chagando a 68% deles. Em 19% dos vídeos foram utilizados lettering, 

recursos que não garantem o acesso à informação para pessoas surdas, mas que podem auxiliar 

aquelas que fazem uso da língua portuguesa. Os dados do mês de março podem ser observados na 

Tabela 01, a seguir: 

 

  

 No mês de abril de 2020, a Prefeitura do Recife postou 41 vídeos referentes à Covid -19 em 

sua página no Facebook,  51%  dos quais apresentaram a Língua Brasileira de Sinais. Para a 

população surda houve aumento do acesso à informação. Entretanto houve uma queda de 22% na 

utilização da legenda como recurso de acessibilidade, em comparação ao mês anterior, uma vez 

que caiu para 46% o percentual de vídeos com legenda. Também 46% dos vídeos utilizaram 

lettering, recurso que não garante o acesso à informação para todas as pessoas surdas, mas que 

pode auxiliar aquelas que fazem uso da língua portuguesa. Do mesmo modo que no mês anterior, 

nenhum vídeo teve audiodescrição, conforme a Tabela 02, aseguir: 

 

Recursos Total   Percentual de Uso

Fala 17 77%

Sem áudio 0 0

Narração (Voice over) 1 4%

Apenas Trilha sonora 4 19%

Com legenda 15 68%

Sem legenda 7 32%

Com Libras 5 23%

Sem Libras 17 77%

Com audiodescrição 0 0

Sem audiodescrição 22 100%

Com lettering 4 19%

Sem lettering 18 81%

Total 22 100%

Tabela 01: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE 

ACESSIBILIDADE NOS VÍDEOS DA PREFEITURA DO 

RECIFE POSTADOS NA PÁGINA OFICIAL DO FACEBOOK - 

MARÇO DE 2020

Fonte: facebook.com/prefeituradorecife/                                                                    

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (Psol)



 

 
 

 No mês de maio de 2020 foram postados 50 vídeos na página do Facebook da Prefeitura 

(ver Tabela 03), 26% dos quais apresentaram a Língua Brasileira de Sinais. Podemos afirmar que 

para a população surda houve uma queda considerável, de 25% do acesso à informação. Entretanto 

houve um aumento, em comparação ao mês anterior de 20%, na utilização da legenda como recurso 

de acessibilidade. Sendo 66% dos vídeos de maio de 2020 com legenda, 66% dos vídeos utilizaram 

lettering, recursos que não garantem o acesso à informação para pessoas surdas, mas que pode 

auxiliar aquelas que fazem uso da língua portuguesa. Negativamente no referido mês, ocorreu o 

mesmo que nos dois meses anteriores, nenhum vídeo teve audiodescrição. 

 

 

Recursos Total   Percentual de Uso

Fala 31 76%

Sem áudio 0 0

Narração (Voice over) 5 12%

Apenas Trilha sonora 5 12%

Com legenda 19 46%

Sem legenda 22 54%

Com Libras 21 51%

Sem Libras 20 49%

Com audiodescrição 0 0

Sem audiodescrição 41 100%

Com lettering 19 46%

Sem lettering 22 54%

Total 41 100%

Tabela 02: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE 

ACESSIBILIDADE NOS VÍDEOS DA PREFEITURA DO 

RECIFE POSTADOS NA PÁGINA OFICIAL DO FACEBOOK - 

ABRIL DE 2020

Fonte: facebook.com/prefeituradorecife/ Elaboração: Mandato Vereador Ivan 

Moraes (Psol)

Recursos Total   Percentual de Uso

Fala 35 70%

Sem áudio 1 2

Narração (Voice over) 8 16%

Apenas Trilha sonora 6 12%

Com legenda 33 66%

Sem legenda 17 34%

Com Libras 13 26%

Sem Libras 37 74%

Com audiodescrição 0 0

Sem audiodescrição 50 100%

Com lettering 33 66%

Sem lettering 17 34%

Total 50 100%

Tabela 03: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE 

ACESSIBILIDADE NOS VÍDEOS DA PREFEITURA DO 

RECIFE POSTADOS NA PÁGINA OFICIAL DO FACEBOOK - 

MAIO DE 2020

Fonte: facebook.com/prefeituradorecife/ Elaboração: Mandato Vereador Ivan 

Moraes (Psol)



 

 Durante o mês de junho de 2020 foram publicados 41 vídeos (ver Tabela 04), 27% deles 

apresentaram a Língua Brasileira de Sinais. Podemos afirmar em análise dos vídeos, que para a 

população surda houve a continuidade de baixo acesso à informação. Além disso, houve uma 

queda, em comparação ao mês anterior de 15%, na utilização da legenda como recurso de 

acessibilidade. Além disso, 51% dos vídeos de junho de 2020 tiveram legenda e 59% dos vídeos 

utilizaram lettering. Mais uma vez, em relação à audiodescrição, ocorreu o mesmo que nos três 

meses anteriores: zero vídeos acessíveis para pessoas cegas. 

 

 
 

Já no mês de julho de 2020, foram postados 18 vídeos sobre a Covid-19 na página oficial 

da Prefeitura do Recife no Facebook. Houve um retrocesso na disponibilização de recursos de 

acessibilidade comunicacional, uma vez que nenhum dos vídeos incorporou a Língua Brasileira 

de Sinais. Podemos afirmar em análise dos vídeos, que para a população surda houve, neste mês, 

a inviabilidade de acesso à informação. Além disso, houve uma queda, em comparação ao mês 

anterior, de 6%, na utilização da legenda como recurso de acessibilidade, como pode ser 

verificado na Tabela 05. Ainda sobre os vídeos de julho de 2020, 45% tiveram legenda e 67% 

dos vídeos utilizaram lettering. Mais uma vez, nenhum vídeo teve audiodescrição, conforme a 

Tabela 05, a seguir: 

Recursos Total   Percentual de Uso

Fala 28 68%

Sem áudio 0 0

Narração (Voice over) 5 12%

Apenas Trilha sonora 10 24%

Com legenda 21 51%

Sem legenda 20 49%

Com Libras 11 27%

Sem Libras 30 73%

Com audiodescrição 0 0

Sem audiodescrição 41 100%

Com lettering 17 41%

Sem lettering 24 59%

Total 41 100%

Tabela 04: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE 

ACESSIBILIDADE NOS VÍDEOS DA PREFEITURA DO 

RECIFE POSTADOS NA PÁGINA OFICIAL DO FACEBOOK - 

JUNHO DE 2020

Fonte: facebook.com/prefeituradorecife/ Elaboração: Mandato Vereador Ivan 

Moraes (Psol)



 

 
 

A seguir, apresentamos na Tabela 06 a consolidação dos dados analisados mês a mês, 

apresentando tabela comparativa dos recursos de acessibilidade comunicacional, seguida de 

gráfico de linha que apresenta as mesmas informações evidenciando o aumento ou a diminuição 

mensal dos recursos utilizados. 

 

 

A Tabela 07, a seguir, apresenta a consolidação dos dados analisados mês a mês, 

apresentando tabela comparada dos recursos audiovisuais, seguida de gráfico de linha que 

apresenta as mesmas informações evidenciando o aumento ou a diminuição mensal. 

 

Recursos Total   Percentual de Uso

Fala 6 33%

Sem áudio 0 0

Narração (Voice over) 9 50%

Apenas Trilha sonora 3 17%

Com legenda 8 45%

Sem legenda 10 55%

Com Libras 0 0

Sem Libras 18 100%

Com audiodescrição 0 0

Sem audiodescrição 18 100%

Com lettering 12 87%

Sem lettering 6 33%

Total 18 100%

Tabela 05: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE 

ACESSIBILIDADE NOS VÍDEOS DA PREFEITURA DO 

RECIFE POSTADOS NA PÁGINA OFICIAL DO FACEBOOK - 

JULHO DE 2020

Fonte: facebook.com/prefeituradorecife/ Elaboração: Mandato Vereador Ivan 

Moraes (Psol)

Qt % Qt % Qt % Qt % Qt %

Audiodescrição 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Libras 5 23% 21 51% 13 26% 11 27% 0 0

Legenda 15 68% 19 46% 33 66% 21 51% 8 45%

Total 22 100% 41 100% 50 100% 41 100% 18 100%

Tabela 06: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ACESSIBILIDADE NOS VÍDEOS DA PREFEITURA DO RECIFE 

POSTADOS NA PÁGINA OFICIAL DO FACEBOOK - MARÇO A JULHO DE 2020

Fonte: facebook.com/prefeituradorecife/                                                                                                                                                                 

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (Psol)

JulhoJunhoMaioAbrilMarço
Recursos

Qt % Qt % Qt % Qt % Qt %

Fala 17 77% 31 76% 35 70% 28 68% 6 33%

Narração 1 4% 6 15% 6 12% 10 24% 3 17%

Lettering 4 19% 19 46% 33 66% 17 41% 12 67%

Total 22 100% 41 100% 50 100% 41 100% 18 100%

Fonte: facebook.com/prefeituradorecife/                                                                                                                                                                 

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (Psol)

Março Abril Maio Junho Julho
Recursos

Tabela 07: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS NOS VÍDEOS DA PREFEITURA DO RECIFE 

POSTADOS NA PÁGINA OFICIAL DO FACEBOOK - MARÇO A JULHO DE 2020



 

 Quando verificamos a série histórica das publicações, entre março e abril de 2020, 

verificamos que não houve uma intenção de ampliação da acessibilidade, por parte da 

Prefeitura do Recife, na postagem de vídeos sobre a Covid-19 em sua página do Facebook. O 

Gráfico 01, a seguir, mostra uma inconstância no uso e, em alguns casos, situações de 

retrocesso. 

 

Não entramos no mérito da qualidade dos recursos de acessibilidade das obras analisadas, 

mas destacamos a inconsistência da utilização das Libras, e o dado que mais nos chama a atenção 

é que no mês de julho não houve nenhum vídeo com Libras. Acreditamos que se foi possível aplicar 

em 51% dos vídeos de abril, não faz sentido uma redução tão drástica.  

Da mesma forma, destacamos a queda da utilização de legendas, que no mês de julho só 

esteve presente em apenas 45% dos vídeos postados no Facebook da PCR. Nosso maior destaque, 

entretanto, é a falta de acessibilidade para as pessoas cegas ou com baixa visão. Essa parcela da 

população não teve acesso a nenhum vídeo com audiodescrição, sendo totalmente excluída nas 

comunicações públicas da Prefeitura do Recife. 

É extremamente preocupante perceber que a gestão pública gastou, apenas nos meses de 

abril e maio, mais de R$ 2,5 milhões em ações de comunicação sobre a Covid-19 e que ainda não 

garante o mínimo de Acessibilidade Comunicacional. Desse modo, a Prefeitura do Recife 

desconsidera o que a Lei nº 13.146/2015, em seu art.10, parágrafo único:  

“Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a  pessoa com deficiência será 

considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua  proteção e segurança”.  



 

Proposições: POR MAIS ACESSIBILIDADE NA COMUNICAÇÃO DA COVID-19 

Entendendo que a acessibilidade é a quebra de barreiras e que o direito à informação deve ser 

democratizado para todas as classes indicamos as seguintes sugestões de melhoria: 

A – Em relação ao Portal da Transparência e Hotsite do Coronavírus,: 

1. Implantação de plataformas 100% acessíveis, no Portal da Transparência e no e do Diário 

Oficial, inclusive com gráficos com as devidas descrições, para os leitores de tela poderem 

funcionar plenamente; 

2. Realizar avaliação da acessibilidade digital, com profissional de programação com expertise 

no tema, de preferência pessoa com deficiência visual e usuário(a) de leitor de tela; 

3. Inserir na página inicial, um tutorial sobre como acessar as informações  usando leitor de tela; 

4. Aplicar na página o recurso de Acessibilidade da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

5. Inserir em todos os gráficos disponibilizados em arquivos PDF, audiodescrições, recurso de 

acessibilidade que permite às pessoas cegas ou com baixa visão terem as imagens acessíveis, para 

uma maior compreensão dos conteúdos apresentados; 

6. Adicionar no formato mobile, o link para o Portal da Transparência; 

7. Traduzir os campos, links e banners que estão etiquetados no idioma inglês para a Língua 

Portuguesa; 

8. Incorporar um vídeo tutorial na aba “vídeo” para potencializar a navegabilidade; 

B – Em relação ao Diário Oficial: 

9. Implantar recurso de tradução para a Língua Brasileira de Sinais - Libras, para contemplar o 

acesso da população surda não alfabetizada na língua portuguesa ao Diário Oficial.  

C – Em relação à elaborações de produtos de comunicação da Prefeitura do Recife: 

10. Contratação de profissionais com e sem deficiência, capacitados para atuar diretamente nas, 

pois só a presença do corpo de uma pessoa com deficiência, em uma equipe de comunicação, 

possibilita que as leis não sejam negligenciadas. 


