
Material elaborado pela
Subdivisão de Acessibilidade 

O QUE É
DESCRIÇÃO
DE IMAGEM?

A Descrição de Imagem é um 
recurso que permite a visualização 

de imagens por pessoas com 
deficiência visual, pode ser feita 

por qualquer pessoa, com ou sem 
capacitação, no tempo, jeito e 

perspectiva que entender melhor, 
tentando responder a pergunta:

“Como você descreveria essa 
imagem para  uma pessoa cega?”



DICAS QUE PODEM AJUDAR, 
CONFORME A NOTA TÉCNICA 

Nº 21/2012 DO MEC:

Iniciar a descrição, usando a expressão: a 
charge, o cartoon, a história em quadrinho, 
tira cômica, mostra/apresenta;

Começar pelo personagem ou objeto mais 
significativo (o que/quem), qualificá-lo (como), 
localizá-lo (onde), qualificar o onde (como), 
explicitar o tempo (quando);

Mencionar as imagens de fundo, detalhes, 
caixas de texto, bordas coloridas que aparecem 
na página, na parte inferior, pois os recursos 
gráficos utilizados traduzem a intenção do autor;

Verificar a correspondência entre a imagem 
e o texto, a fim de garantir a fidedignidade da 
descrição.



CONTE COM A SUBDIVISÃO 
DE ACESSIBILIDADE

Para mais informações visite nosso site, 
nos acompanhe nas redes sociais ou 

entre em contato conosco:

Acessibilidade - CAED (ufsm.br)

@caed.ufsm

Coordenadoria de Ações 
Educacionais - CAED (UFSM)

caed.acessibilidade@ufsm.br

(55) 32208730

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/caed//nucleo-de-acessibilidade/
https://www.instagram.com/caed.ufsm/
https://www.facebook.com/caedufsm
https://www.facebook.com/caedufsm
https://www.facebook.com/caedufsm
mailto:caed.acessibilidade@ufsm.br


DESCRIÇÕES DAS IMAGENS:
A título de exemplo, abaixo você confere as descrições das imagens que 
ilustram esse material. Elas podem ser colocadas junto à página, ao lado 
ou embaixo da imagem, se houver espaço. Também, podem aparecer como 
texto alternativo. Desse modo, quando a pessoa cega fizer a leitura do 
material, o software leitor de tela fará a leitura da descrição das imagens, 
a qual não estará visível para os videntes. Nesse material utilizamos a 
segunda opção, com as imagens em texto alternativo.

Imagem 1: Na parte superior direita, o brasão da Universidade Federal de 
Santa Maria e “UFSM Coordenadoria de Ações Educacionais” ao lado.

Imagem 2: Inferiormente à esquerda, a ilustração de um homem com uma 
bengala e óculos escuros. Ele é negro, tem cabelo preto, usa moletom 
laranja, calça preta e calçado branco.
.
Imagens 3, 4, 5 e 6: Situadas na lateral esquerda, quatro ilustrações na 
cor rosa, uma abaixo da outra, todas estão dentro de um retângulo azul, 
com o texto ao lado. Imagem 3: Uma lâmpada com linhas retas ao redor 
dela. Imagem 4: Um balão de fala com linhas dentro dele e um lápis no 
final da última linha. Imagem 5: Um balão de fala comum. Imagem 6: Um 
círculo com o símbolo de verificação dentro dele.

Imagem 7: Centralizados, um abaixo do outro, os ícones de: Arroba, 
Instagram, Facebook, um envelope com arroba sobre ele e de um telefone 
dentro de um círculo. Ao lado dos ícones, os respectivos endereços e 
número de contato.

Imagem 8: Centralizado inferiormente, o brasão da Universidade Federal 
de Santa Maria e “ UFSM Coordenadoria de Ações Educacionais” ao lado.


