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Boas práticas 
Fotos, ilustrações, gráficos e quaisquer elementos não textuais também 
são fontes de informação e, portanto, precisam estar acessíveis a todas e 
todos. O objetivo da descrição de imagens é transmitir essas informações 
não verbais para quem não consegue acessá-las. Por meio de palavras, 
devemos informar o que estamos observando na imagem, possibilitando 
que todas e todos compreendam quais os elementos são apresentados 
para definição de um significado.  

Para a descrição de imagens, é imprescindível pensar, antes de tudo, na 
intencionalidade que motivou a escolha dos elementos gráficos que 
compõem o conteúdo. Essa intenção ajudará a produzir uma descrição 
mais precisa e complementar ao que se deseja expressar. 

Boas práticas são: 

• Identificar o sujeito, objeto ou cena a ser descrita;  
• Localizar o sujeito, objeto ou cena a ser descrita;  
• Identificar os elementos relevantes, levando-se em consideração 

aspectos históricos e culturais;  
• Usar o tempo verbal sempre no presente; 
• No fim da imagem colocar “Fim da descrição.” 

Além disso, a descrição das imagens deve ser isenta, não expressar 
julgamentos ou opiniões a respeito do que está sendo observado. 
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Exemplos 

 

Fundo gradiente do laranja ao vermelho. Textos: “webinário 07/10, 16h 
(Brasília)”, “Consequências da pandemia na profissão de educador”. Em 
três círculos, fotos dos participantes: André Cyrino, Rede estadual do 
Ceará; Lia Glaz, Instituto Península; e Luiz Conceição, IRM. Link: 
“Youtube.com/InstRodrigoMendes”, símbolos de Libras e audiodescrição 
e texto “Legendas em tempo real”. Logotipos do IRM e do DIVERSA. Fim 
da descrição. 

 

 

Em pátio escolar, estudantes sentados em roda seguram extremidades do 
tecido que simula um campo de futebol. Ao fundo, outros estudantes 
observam. Fim da descrição. 
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Gráfico colorido em formato de pizza com segmentação de cursistas no 
Brasil. Legenda: 3% Profissional de apoio, 3% Educador Social, 5% Técnico 
da secretaria municipal de educação (SME), 7% Gestor escolar, 9% 
Coordenador pedagógico, 13% Professor de outra disciplina, 22% 
Professor de atendimento educacional especializado (AEE), 38% Professor 
de educação física. Fim da descrição. 

 

 

Ilustração de três pessoas em sala de aula usando máscaras de proteção. 
Uma delas está sentada em cadeira de rodas. As outras duas estão em pé 
e uma delas usa bengala. Há também uma mesa com livros e um quadro 
verde, no qual está escrito “bem-vindos”. Fim da descrição. 
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Instagram 
Para inserir a descrição no Instagram suba a imagem escolhida e, na parte 
de adicionar a legenda, clique na opção “Configurações avançadas”. 

 

Em seguida, selecione a opção “Escrever texto alternativo”. 

 

Digite a descrição da imagem e conclua. 

No caso de “carrossel”, haverá uma miniatura das imagens selecionadas e 
os respectivos campos para a descrição de cada uma. 
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Facebook 
Para inserir a descrição no Facebook suba a imagem selecionada e clique 
em “editar” que aparece acima, na foto. 

 

Em seguida, selecione a opção “Texto alternativo”. 

 

Digite a descrição da imagem e conclua. 

Se a imagem correspondente estiver atrelada a algum link, não é possível 
fazer dessa maneira. Então, é importante que no texto da sua publicação 
seja adicionada essa descrição.  Algumas hashtags são bastante usadas 
para marcar a descrição da imagem, por exemplo: #PraCegoVer 
#PraTodosVerem 
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LinkedIn 
Para inserir a descrição no Linkedin suba a imagem selecionada e depois 
clique em “ Adicionar texto alternativo”. 

 

Em seguida, digite a descrição da imagem e conclua. 
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Twitter 
Para inserir a descrição no Twitter suba a imagem selecionada e depois 
clique em “Adicionar descrição”. 

 

Em seguida, digite descrição da imagem e conclua. 
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Word 
Para inserir a descrição no Word suba a imagem selecionada e depois, no 
menu “Formatar”, clique em “Texto Alt”. 

 

Vai abrir uma caixa lateral, na qual poderá ser inserida a descrição da 
imagem. 
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Powerpoint 
Para inserir a descrição no PowePoint suba a imagem selecionada e 
depois, no menu “Formatar,” clique em “Texto Alt”. 

 

Vai abrir uma caixa lateral, na qual poderá ser inserida a descrição da 
imagem.  
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Wordpress 
Para inserir a descrição no Wordpress suba a imagem selecionada e 
depois clique nela. Vai abrir uma caixa de “detalhes do anexo”. 

 

No campo texto alternativo, digite descrição da imagem e conclua. 
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