
ACESSIBILIDADE NA
BIBLIOTECA DIGITAL SARAIVA

"A acessibilidade é condição de possibilidade para a transposição dos 
entraves que representam as barreiras para a efetiva participação de 

pessoas nos vários âmbitos da vida social. A acessibilidade é, portanto, 
condição fundamental e imprescindível a todo e qualquer processo de 

inclusão social, e se apresenta em múltiplas dimensões, incluindo aquelas 
de natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional, comunicacional, 

linguística e pedagógica, dentre outras." 

Caso possua alguma dúvida ou sugestão, entre em 
contato com o consultor responsável por sua instituição.

"Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social" 

A Biblioteca Digital Saraiva, em busca de ser uma ferramenta de  
estudos cada vez mais acessível, está aqui para te ajudar a entender 
como utilizar tecnologias assistivas dentro da plataforma. 
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Tecnologia assistiva dentro da BDS

O que é tecnologia assistiva?

O que é acessibilidade? 

Para  melhor visualização dos elementos 
da tela, a BDS aceita o aumento dos 
elementos através do próprio navegador e 
através da função ESTILO dentro do leitor.

Com o objetivo de facilitar a leitura e fornecer 
melhor conforto visual, a BDS, além de ter seus 

elementos com contrastes indicados pelo WCAG 
(Web Accessibility Guidelines), possui também 
diferentes estilos dentro de seu leitor, deixando 

customizável a escolha de cores de fundo e dos 
textos dos livros.

Para navegar pela BDS sem mouse ou mousepad, 
em casos de limitações motoras, basta utilizar 

atalhos do teclado, como a tecla TAB para 
avançar entre os elementos e a recla Shift + TAB 

para voltar. 

Para navegação através de áudio, a Biblioteca Digital da Saraiva foi desenvolvida 
de modo a aceitar leitores de tela. Entre os leitores disponíveis no mercado, 
indicamos: 

  

       NV Access (para ter acesso, basta clicar aqui) 



       Screen Reader para Chrome (para ter acesso, basta clicar aqui)

Aumento do tamanho das 
letras e telas

Contrastes e cores de fundo

Navegação pelo teclado

Navegação por áudio

https://www.nvaccess.org/
https://chrome.google.com/webstore/detail/screen-reader/kgejglhpjiefppelpmljglcjbhoiplfn?hl=pt-BR

