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RESUMO 

Neste artigo, apresentamos algumas reflexões a respeito de estudos que temos 

desenvolvido em um campo que integra Educação Matemática Inclusiva e 

Educação a Distância. Nosso intuito é apresentar alguns dos resultados de uma 

pesquisa que procurou, dentre outros objetivos, apresentar um ambiente virtual 

interativo de aprendizagem, no qual usuários cegos ou com baixa-visão, usuários 

surdos ou deficientes auditivos e usuários sem limitações sensoriais pudessem 

participar de discussões de forma cooperativa, utilizando os recursos de interação 

disponibilizados em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Para tanto, 

elaboramos um AVA e um curso de Educação Financeira acessíveis, 

principalmente para pessoas com limitações sensoriais. Para tornar o AVA 

acessível, nos apoiamos nos princípios do Design Universal e também nas diretrizes 

e nos princípios do Design Universal para Aprendizagem para criar o material do 

curso. A pesquisa foi organizada em quatro ciclos, sendo que o primeiro foi 

destinado ao estado da arte, em que procuramos investigar trabalhos 

compatíveis com a nossa temática, ou seja, AVAs acessíveis e cursos de 

Educação Financeira acessíveis, com a intenção de verificar aqueles que 

poderiam nos oferecer contribuições. O segundo ciclo foi reservado aos designs, 

tanto do AVA quanto do material do curso. Foi nesse momento que fizemos valer 

os preceitos do Design Universal e do Design Universal para Aprendizagem. Após 

a customização do AVA e do curso, passamos ao terceiro ciclo, no qual aplicamos 

um curso piloto, visando identificar as possíveis lacunas em relação ao ambiente 

ou ao material criado. O curso piloto foi aplicado para três participantes com 

deficiência visual, quatro com deficiência auditiva e quatro que relataram não 

possuir deficiências. Vale destacar que destes onze participantes, apenas nove 

participaram efetivamente do curso. Finalmente, no último ciclo, após realizar o 

redesign do AVA e dos materiais, aplicamos novamente o curso, com duração de 

aproximadamente quatro semanas. Participaram desse curso dez pessoas, sendo 

quatro delas surdas, duas cegas e uma com baixa visão, além de duas que 

declararam não possuir deficiências e uma que não revelou sua condição 

sensorial. Ao final desse último ciclo, verificamos que o AVA e os materiais do curso 

foram acessíveis, de forma que todas as informações chegaram em iguais 

condições a todos os participantes. Notamos, também, que as interações entre 
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os participantes ocorreram sem a evidência de que um participante ou outro 

possuía algum tipo de deficiência. Tornar a web acessível significa disponibilizar, 

de forma flexível, diversos conteúdos a grupos de usuários heterogêneos. 

Acreditamos que um espaço virtual só poderá ser considerado acessível quando 

qualquer pessoa tiver acesso ao seu conteúdo com a mesma eficácia. 

Palavras-chave: Limitações sensoriais, Educação Financeira, Design Universal, 

Ambiente virtual de aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

In this review, we present some thoughts about studies we have developed in a 

field which integrates Inclusive Mathematics Education and Distance Education. 

Our goal is showing some results of an inquiry that searched, among other 

objectives, to introduce an interactive virtual environment of learning in which blind 

or low-vision users, deaf or hearing deficient users, and users without sensory 

limitations could participate in discussions in a cooperative manner using the 

interaction resources made available in a Virtual Learning Environment (VLE). For 

this, we created VLE and Financial Education courses accessible especially for 

people with sensory limitations. We grounded in Universal Design principles to turn 

VLE accessible and we based in the guidelines and principles of Universal Design 

for Learning to create the course's material. The research was organized in four 

cycles. The first one was the state of the art, in which we sought to investigate works 

compatible with our subject matter, that is, accessible VLE and accessible Financial 

Education courses, with the intention of checking those who could offer us 

contributions.  The second cycle was reserved to the design of VLE and course 

material. At this moment, we appreciated the precepts of Universal Design and 

Universal Design for Learning. After VLE and course customization, we go to the 

third cycle, in which we applied a pilot course, in order to identify possible gaps in 

relation to the environment or the material created. The pilot course was taught to 

three participants with visual deficiency, four with hearing deficiency and four who 

reported not having disabilities. It is worth mentioning that of these eleven 

participants, only nine participated effectively of the course. Finally, in the last 

cycle, after performing the redesign of VLE and materials, we re-applied the 

course, lasting approximately four weeks. Ten people participate of this course: four 

of them were deaf, two blind and one had low vision, in addition to two who 

declared did not have deficiencies and one that did not reveal their sensory 

condition. In the end, we noticed that the VLE and the course material were 

accessible, because all the participants received the same contents in the same 

conditions. We also noticed that the participants interactions occurred without 

showing that anyone had some kind of deficiency. After analysing the results, we 

conclude that to make web accessible means to provide, in a flexible manner, 
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many contents to heterogeneous user groups. We believe that a virtual 

environment only will be considered accessible when everyone could access to its 

content with the same effectiveness. 

Keywords: Sensory limitations; Financial Education; Universal Design; Virtual 

Learning Environment 

 

INTRODUÇÃO 

No final do século XX, normatizações oriundas de políticas públicas nacionais e de acordos 

internacionais desencadearam uma série de mudanças sociais e educacionais no Brasil. A 

década de 1990 foi particularmente marcante quando consideramos as novas tecnologias 

emergentes e a promessa de uma nova cultura social no cenário educacional. 

Naquele período, o desenvolvimento da tecnologia e a popularização da internet trouxeram 

aos educadores novas promessas para o enriquecimento dos processos de aprendizagem e 

o desafio de fazer com que novas ferramentas tecnológicas contribuíssem para o 

desenvolvimento de práticas sociais e pedagógicas, dirigidas a desenvolver capacidades 

individuais e coletivas, respeitando a ampla variedade de estilos intelectuais (Fernandes, 

Santos & Bezerra, 2013). Nesse contexto, a Educação a Distância (EaD) é invadida e 

transformada pelo mundo World Wide Web (WWW) e por novas mídias. 

No mesmo período, o movimento “Educação para todos”, que previa que os sistemas 

educacionais deveriam integrar todos os educandos, respeitando sua diversidade e de modo 

a contemplar as suas necessidades e potencialidades, trouxe novos atores para o cenário 

escolar. O movimento impôs a inclusão daqueles que apresentam necessidades 

educacionais especiais nas modalidades de educação existentes.  

Nos anos posteriores, as leis e movimentos que se seguem, orientados pela perspectiva 

inclusiva, levam aqueles que têm limitações sensoriais, físicas ou cognitivas para além dos 

muros da escola. Passa a ser preciso prepará-los para assumir o papel de cidadão e para 

plena inclusão social. Nessa direção, a Lei nº 8.213/91 - lei de contratação de Deficientes nas 

Empresas – em seu Art. 93 prevê que as empresas com 100 ou mais funcionários devem 

contratar de dois a cinco por cento dos seus cargos com pessoas reabilitadas ou com 

deficiência. 
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O rápido desenvolvimento do ensino online trouxe expectativas positivas no que se refere à 

inclusão social e educacional. A educação a distância tem sido, com frequência, associada 

à democratização do ensino e vista como instrumento que pode conduzir o Brasil ao nível das 

economias mais desenvolvidas do mundo. Como consequência disso, temos acompanhado 

a abertura de cursos de formação superior e pós-graduações a distância em todo o território 

nacional. 

Da inclusão social ao ensino personalizado, muitas características inerentes à EaD podem ser 

discutidas, mas, em face de sua abrangência e evolução, a percebemos como uma 

modalidade de ensino potencialmente adequada para incluir socialmente pessoas, 

independentemente de suas condições socioeconômicas e culturais e de suas limitações 

sensoriais. Há muitos estudantes que tiveram a possibilidade de concluir seus estudos ou de se 

qualificarem profissionalmente, mas, em nossa visão, são as pessoas com necessidades 

especiais que mais podem se beneficiar com essa modalidade de ensino. 

Sob o olhar da Educação Inclusiva, acreditamos que fazendo o uso da tecnologia, em 

especial a Educação a Distância Online, podemos oferecer alternativas de estudos à 

educação presencial e, provavelmente, promover meios de integração das pessoas com 

limitações sensoriais e físicas no mercado de trabalho. Cabe destacar que não estamos 

excluindo os alunos com limitações sensoriais do ensino regular e das aulas presenciais, mas, 

sim, propondo uma alternativa para que realizem seus estudos e sua formação profissional 

(Fernandes, Santos & Bezerra, 2013). 

Nessa direção, apresentamos algumas reflexões a respeito de estudos que temos 

desenvolvido em um campo que integra Educação Matemática Inclusiva e Educação a 

Distância. Nosso intuito é apresentar alguns dos resultados de uma pesquisa que procurou, 

dentre outros objetivos, apresentar um ambiente virtual interativo de aprendizagem, no qual 

usuários cegos ou com baixa-visão, usuários surdos ou deficientes auditivos e usuários sem 

limitações sensoriais pudessem participar de discussões de forma cooperativa, utilizando os 

recursos de interação disponibilizados em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 
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DESIGN 

Para a organização do ambiente virtual de aprendizagem e dos materiais utilizados em nosso 

curso de Educação Financeira, buscamos aporte nos princípios de diretrizes do Design 

Universal (Center of Universal Design, 1997) e do Design Universal para Aprendizagem (Cast, 

2012). 

 

DESIGN UNIVERSAL (DU) 

A partir da proposta do DU, podemos refletir sobre a necessidade de criar algo para atender 

a todos, pois, ao considerarmos fatores como idade, altura, força, peso, dentre outras 

características, nos percebemos como únicos (Santos, 2016). O conceito de DU tem como 

base as ideias de arquitetos da Universidade da Carolina do Norte - EUA, que preconizavam 

que os ambiente e projetos deveriam ser pensados para atender a maioria das pessoas. 

Sendo assim,  

O conceito de desenho livre de barreiras acabou evoluindo para o de 

desenho universal, adotado inicialmente nos Estados Unidos. Universal 

por se destinar a qualquer pessoa e por ser fundamental para tornar 

possível a realização das ações essenciais praticadas na vida 

cotidiana, o que na verdade é uma consolidação dos pressupostos 

dos direitos humanos. (Cambiaghi, 2007, p. 16) 

A partir desses pressupostos, podemos entender que projetar algo universal seja produzir um 

produto ou um ambiente que permita o uso, a manipulação, a exploração e o acesso 

“independentemente do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou sua mobilidade” 

(Carletto & Cambiaghi, 2008, p. 10). Deste modo, o Design Universal não é uma tecnologia 

pensada para atender as pessoas que dela necessitam, uma vez que 

A ideia do D.U é evitar a necessidade de ambientes e produtos 

especiais para pessoas com deficiência, no sentido de assegurar que 

todos possam utilizar todos os componentes do ambiente e todos os 

produtos. (Steinfeld, 1994 conforme citado por Dolzan, Gomes & Pinto, 

2014, p. 611)  

O Design Universal foi estruturado em sete princípios norteadores que são adotados em todo 

o mundo, visando a construção de projetos universais. São eles: Equiparação nas 
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possibilidades de uso, Flexibilidade no uso, Uso simples e intuitivo, Captação da informação, 

Tolerância ao erro, Mínimo esforço físico e Dimensão e espaço para uso e interação. 

Apresentamos na Figura 1 uma síntese de cada um desses princípios. 

Figura 1 -  Síntese dos 7 Princípios do Design Universal 

 

Fonte: Adaptado de Dolzan et al, 2014. 

Segundo Santos (2016, p.39) “(...) cada um dos princípios apresentados traz uma 

preocupação em garantir que qualquer pessoa tenha acesso a produtos e serviços, 

independentemente de possuir ou não alguma limitação, seja física, sensorial, cognitiva ou 

motora”. Dessa forma, “No âmbito da web acreditamos que o desenho universal proporciona 

equiparação de oportunidade de acesso, podendo ser apontado como uma possibilidade 

para ampliar a acessibilidade” (Fernandes, Santos & Bezerra, 2013, p. 25).  
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DESIGN UNIVERSAL PARA APRENDIZAGEM (DUA) 

Ao incluir, devemos propor acessibilidade. Não estamos nos referindo ao simples fato de 

ocupação de espaço por uma pessoa com deficiência, mas nos referimos à condição de 

oferecer oportunidade para que elas participem ativamente da sociedade, propiciando 

autonomia e experiências. 

No entanto, para que as pessoas com deficiência possam desfrutar dessa autonomia na 

sociedade, entendemos que os espaços educativos devam propiciar, de fato, uma 

educação inclusiva, fomentando habilidades, explorando potenciais e diversificando a 

maneira de ensinar e de aprender. Para Silva, Beche e Bock (2013, p.3): “O exercício da 

legalidade assegura que as pessoas com deficiência tenham igualdade no direito ao acesso 

às informações e instrumentos que possibilitem equidade de condições no seu processo de 

escolarização e consequente qualificação”. 

Para que essas condições sejam garantidas, acreditamos que o uso do DUA seja o mais 

adequado, uma vez que sua abordagem considera as diferenças entre as pessoas como uma 

regra e não como uma exceção. Isso contribui para a criação de materiais, métodos, 

objetivos e avaliações, culminando, assim, em maiores expectativas em relação ao processo 

de aprendizagem. Nesse sentido, temos que: 

O Desenho Universal para a Aprendizagem (...) é um conjunto de 

princípios baseados na pesquisa e constitui um modelo prático para 

maximizar as oportunidades de aprendizagem para todos os 

estudantes. Os princípios do Desenho Universal se baseiam na 

pesquisa do cérebro e mídia para ajudar educadores a atingir todos 

os estudantes a partir da adoção de objetivos de aprendizagem 

adequados, escolhendo e desenvolvendo materiais e métodos 

eficientes, e desenvolvendo modos justos e acurados para avaliar o 

progresso dos estudantes. (Cast, 2012, p.01)   

Na visão de Santos (2016, p.40), o uso DUA é importante dado que:  

É necessário que se perceba que cada pessoa é única e que o 

currículo deve acompanhar as especificidades e necessidades de 

cada um, flexibilizando e personalizando a educação para que ela 

atenda às necessidades individuais de todos. Não podemos mais 

pensar em currículo único. 
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Caso tais especificidades não sejam observadas, podemos incorrer no erro de propor uma 

atividade única para que um grupo heterogêneo resolva. Isso pode trazer complicações, 

dificuldades e até mesmo impossibilidades para que tal tarefa seja executada, como sugere 

a Figura 2. 

Figura 2 - . Prova igual para grupo diferente 

 

Fonte:https://paratodosinclusao.files.wordpress.com/2013/12/equiparacao-portugues1.jpg 

Acreditamos que o DUA “pode contribuir de forma satisfatória para o desenvolvimento de 

currículos, proporcionando a cada aluno o melhor método de aprendizagem, de acordo 

com as suas necessidades” (Calegari, Da Silva & Da Silva, 2014, p. 38). 

Assim como o DU, o DUA apresenta princípios norteadores. São três os princípios, cada um 

com três diretrizes, totalizando nove diretrizes. Esses princípios destacam 

(...) a necessidade de o plano pedagógico ser apresentado em 

diversos formatos, meios de representação, de expressão e de 

engajamento. Dessa forma, por meio desses é proposta uma 

aprendizagem flexível, além de estratégias e ferramentas que 

permitem aos alunos a escolha e a personalização que serão 

realizadas, de acordo com suas necessidades de aprendizagem. 

(CalegariI et al, 2014. p. 43)  

O princípio 1 versa sobre proporcionar modos múltiplos de apresentação e traz como 

característica o modo pelo qual a informação é transmitida ao aluno e está pautado em três 
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diretrizes: proporcionar opções para a percepção; oferecer opções para o uso da linguagem, 

expressões matemáticas e símbolos; oferecer opções para a compreensão. 

O princípio 2 visa proporcionar modos múltiplos de ação e de expressão e tem como principal 

“característica o modo pelo qual as respostas aos estímulos são dadas aos e pelos alunos” 

(Santos, 2016, p.44). São elas: proporcionar opções para a atividade física; oferecer opções 

para a expressão e a comunicação; oferecer opções para as funções executivas. 

Por fim, o princípio 3 tem como objetivo proporcionar modos múltiplos de autoenvolvimento 

e possui como característica principal fomentar a colaboração, a autonomia e a reflexão. 

Suas diretrizes são: proporcionar opções para incentivar o interesse; oferecer opções para o 

suporte ao esforço e à persistência e oferecer opções para a autorregulação. A Figura 3, 

apresentada a seguir, traz uma síntese desses princípios: 
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Figura 3  -  Síntese dos Princípios orientadores do DUA utilizados na pesquisa 

 

Fonte: Adaptado de www.cast.org. 

Tais princípios são flexíveis e adaptáveis à necessidade de cada indivíduo. Eles podem ser 

utilizados de forma individual ou em sua totalidade. 

 

CENÁRIOS INCLUSIVOS PARA INVESTIGAÇÃO  

O sistema brasileiro de ensino, de modo geral, está pautado na Educação Tradicional, que 

consiste na transferência de conhecimento do professor para o aluno, em que os conteúdos 
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são ensinados por meio de exposições orais e pela resolução de exercícios. Nesse sistema, o 

professor é controlador dos processos de ensino e de aprendizagem. 

No que se refere à Matemática, o cenário mais comum está pautado no que Skovsmose 

(2008) chamou de paradigma do exercício.  As aulas de matemática são divididas em “(...) 

duas partes: primeiro o professor apresenta algumas ideias ou técnicas matemáticas, depois 

os alunos trabalham com exercícios selecionados” (Bernardi & Ramos, 2012, p. 05). 

Visando contrapor o modelo de ensino ancorado no paradigma do exercício, Skovsmose 

(2007) propõe um ambiente pautado na reflexão e na investigação.  Nesse ambiente  

(...) os alunos não são submetidos a atividades lineares cujo objetivo 

principal é o resultado, mas atividades nas quais terão que criar e 

investigar, sendo que a resolução pode se dar de diferentes formas, 

pois o que importa mesmo é o caminho de reflexão e de discussão 

construído até chegar o resultado e não o resultado em si. (Bernardi & 

Ramos, 2012, p. 06)  

Para Skovsmose (2008), um ambiente de aprendizagem é aquele que propicia condições aos 

alunos de desenvolverem atividades reflexivas e críticas, uma vez que esse tipo de ambiente 

“(...) busca estabelecer relações com outras áreas do conhecimento e o dia a dia, trazendo 

situações que podem ser trabalhadas de diversas maneiras, utilizando ideias e diferentes 

algoritmos” (Bernardi & Ramos, 2012, p. 06). Skovsmose (2000) denomina esse tipo de 

ambiente como Cenários para Investigação. 

Figura 4 -  Modelos de práticas de sala de aula 

 

Fonte: adaptado de Skovsmose (2008) 
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Nos cenários para investigação, os participantes “(...) se tornam parceiros no processo de 

ensino e aprendizagem, e é por intermédio do diálogo que o educador percebe se os alunos 

aceitaram um determinado cenário, como cenário para investigação” (Faustino& Passos, 

2013, pp. 68-69). Nesse sentido, Skovsmose (2000, p. 19) destaca, ainda, que as "(...) referências 

à vida real parecem ser necessárias para estabelecer uma reflexão detalhada sobre a 

maneira como a matemática pode estar operando enquanto parte de nossa sociedade". E 

o pesquisador também pontua que: 

Qualquer cenário para investigação coloca desafios para o professor. 

A solução não é voltar para a zona de conforto do paradigma do 

exercício, mas ser hábil para atuar no novo ambiente. A tarefa é tornar 

possível que os alunos e o professor sejam capazes de intervir em 

cooperação dentro da zona de risco, fazendo dessa uma atividade 

produtiva e não uma experiência ameaçadora. (Skovsmose, 2000, p. 

18) 

Privilegiando a dialogicidade entre os interlocutores envolvidos no processo educativo, 

podemos propor Cenários Inclusivos para Investigação que, de fato, abarquem uma gama 

de pessoas com especificidades distintas. Desse modo, será possível contribuir para a sua 

formação enquanto sujeitos críticos e reflexivos. Isso uma vez que: “A perspectiva dialógica 

nos possibilita uma educação onde os educandos são sujeitos dialógicos no ato de aprender, 

com seu contexto, seus saberes e sua história, assim, mobilizam-se para posicionarem-se 

criticamente no mundo, a partir do conhecimento matemático” (Bernardi & Ramos, 2012, p. 

07). 

Vale frisar que, mesmo diante da importância dos Cenários Inclusivos para Investigação, não 

estamos desprezando nem abandonando o paradigma do exercício, pois entendemos sua 

importância em determinadas situações. Nossas ideias estão em consonância com o que 

propõe Skovsmose (2000), ao apontar que: 

Nunca ousarei afirmar que o abandono do paradigma do exercício 

para explorar cenários para investigação forneceria uma resposta 

para essas questões. Nem afirmaria que é suficiente construir uma 

educação matemática baseada somente em referências à vida real. 

Minha expectativa é que a busca de um caminho entre os diferentes 

ambientes de aprendizagem possa oferecer novos recursos para levar 

os alunos a agir e refletir e, dessa maneira, oferecer uma educação 

matemática de dimensão crítica. (Skovsmose, 2000, pp.19-20) 
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Assim, para que seja possível incluir, de fato, as pessoas com limitações sensoriais, devemos 

propor um ambiente acessível que possa dar suporte a um trabalho de investigação e 

caracterizar um cenário para investigação. 

 

O ESTUDO 

Nossa pesquisa não foi aplicada em um local físico pré-determinado, uma vez que a proposta 

foi um curso de Educação Financeira, oferecido a distância, a partir do AVA Moodle. A coleta 

de dados ocorreu nos fóruns de discussão, pois foi lá que as interações se concentraram. 

Os participantes da pesquisa apresentaram características heterogêneas, dividindo-se em 

pessoas com limitações auditivas e pessoas com limitações visuais, além daquelas que 

declararam não possuir deficiência. Eles foram divididos em dois grupos, chamados de Grupo 

1 - Estudo piloto e Grupo 2 - Curso final. 

No Grupo 1 - Estudo Piloto - contamos com a colaboração efetiva de nove participantes: um 

cego, quatro surdos e quatro que não possuíam limitações sensoriais. O Grupo 2 - Curso Final 

- teve a colaboração de 10 participantes, dos quais quatro eram surdos, três cegos, dois que 

declararam não apresentar deficiência e um que não revelou sua condição sensorial. O 

estudo foi organizado em quatro ciclos, cada um com duas fases, como mostra a Figura 5. 

Figura 5 - Ciclos de investigação da pesquisa 

 

Fonte: Santos (2016, p.60) 
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No primeiro ciclo, realizamos o levantamento de trabalhos que tratavam das barreiras 

encontradas por pessoas com limitações sensoriais para acompanhar cursos a distância, bem 

como pesquisas que envolvessem Educação Financeira. Coube buscar, também, trabalhos 

sobre a mediação de cursos a distância, procurando identificar o papel e as habilidades que 

o profissional que acompanha os cursos, nessa modalidade de ensino, deve ter. Nessa fase, 

também realizamos o estado da arte sobre o assunto da pesquisa e nos concentramos em 

teses e dissertações.  

A segunda fase foi destinada a pesquisas na internet, com o intuito de buscar cursos 

oferecidos a distância para pessoas com limitações sensoriais. O foco foi encontrar aqueles 

cursos cujo objetivo fosse a inserção desse público no mercado laboral. 

O Ciclo II foi destinado ao design do AVA e dos materiais do curso. Na primeira fase, nos 

apoiamos nos princípios do DA para que tivéssemos condições de propor um AVA que 

atendesse nosso público (pessoas com e sem limitações sensoriais). Dentre as principais ações 

que foram propostas, destacamos três. 

A primeira se refere ao desenho do ambiente, em que procuramos respeitar as condições 

sensoriais dos participantes, utilizando diferente mídias (pictóricas, visuais, textuais e auditivas), 

conforme mostra a Figura 4:  
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Figura 6 -  Fazendo compras com um cartão de crédito 

 

Fonte: http://matematicainclusiva.net.br/Moodle/mod/page/view.php?id=16  

A ação de diversificar as mídias, colocando-as uma próxima a outra, para apresentar os 

materiais utilizados visou atender às especificidades de cada participante, que poderia 

escolher a melhor mídia para ter acesso ao conteúdo, além de minimizar o erro e contribuir 

para o mínimo esforço durante a navegação no ambiente. Para que os participantes 

escolhessem a mídia de sua preferência, utilizamos botões que acompanham as normas da 

ABNT NBR 15599 (Figura 7). 
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Figura 7-  Botões de acesso a mídias diferentes 

 

Fonte: http://matematicainclusiva.net.br/Moodle/mod/page/view.php?id=16 

O botão com símbolo da audiodescrição permite ao participante ter acesso ao material por 

meio de audiodescrição. Já o botão, representado pela letra T, possibilita ao participante ter 

acesso às informações de forma textual. Por fim, o botão com o símbolo da surdez, traz ao 

participante um vídeo em Libras com a mesma informação apresentada na história em 

quadrinhos (HQ). 

Modificamos o nome do link presente no final de cada página do AVA. Nos testes realizados, 

percebemos que tínhamos a navegação dificultada quando deixávamos esse link com a 

sigla do curso, como é padrão, principalmente para participantes cegos, uma vez que, ao 

acionar o link, o usuário era remetido para a página inicial do curso. Dessa forma, substituímos 

a sigla do nome do curso pela palavra “voltar”. Essa mudança contribuiu para a 

navegabilidade dos participantes. 

Ao buscar alternativas que pudessem propiciar que os participantes interagissem entre si, 

encontramos o plugin PoodLL Audio and Video Recording for Moodle (Figura 8), que permite 

a interação entre os participantes por meio de vídeo e/ou áudio. Com isso, procuramos 

atender particularmente os participantes surdos, que poderiam fazer uso desse recurso para 

interagir por meio de vídeo em Libras, e os participantes cegos que poderiam se comunicar 

por áudio. 
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Figura 8 -  Botão para envio de resposta em vídeo e/ou áudio diretamente para o fórum. 

 

Fonte: http://matematicainclusiva.net.br/moodle/mod/forum/post.php?reply=31#mformforum 

Ao optar pelo uso do plugin, a mensagem seria enviada diretamente ao fórum, conforme 

podemos verificar na Figura 9. 

Figura 9 - Apresentação de Thaluana por meio de vídeo em Libras 

 

Fonte: http://matematicainclusiva.net.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=18 
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Na segunda fase do Ciclo II, nos debruçamos para a organização e apresentação do material 

do curso. Para isso, nos pautamos nas diretrizes do Design Universal para Aprendizagem. 

Vale lembrar que o Design Universal para Aprendizagem considera as diferenças entre os 

usuários como uma regra e não uma exceção. Dessa forma, visando atender ao primeiro 

princípio que visa proporcionar modos múltiplos de apresentação, disponibilizamos as 

informações por meio de texto, de áudio e de vídeos. Procuramos, também, promover a 

compreensão dos conteúdos em diferentes línguas, ao propor os materiais em Língua 

Portuguesa e Libras. 

O material didático foi pensado para atender a todos os participantes (pessoas com 

limitações sensoriais no campo da audição e da visão e pessoas sem limitações sensoriais). 

Assim, a apresentação do material foi feita utilizando recurso pictórico, ao apresentar o 

problema por meio de HQ; auditivo, a partir do uso da audiodescrição; visual, ao apresentar 

o material em vídeo em Libras; e textual, por permitir o acesso por meio de texto. 

De acordo com Afonso e Andrade (2011) as HQs podem ser utilizadas para gerar discussões 

a respeito de um assunto ou para ilustrar uma ideia. No entanto, ao utilizar esse recurso, não 

estávamos tornando o material acessível a todos os participantes, pois: 

Sob uma ótica inclusiva, considerando os princípios de acessibilidade 

que indicam ser um direito à cidadania de qualquer pessoa poder 

acessar os mesmos lugares, objetos e conteúdos, independentemente 

de suas deficiências, subentende-se que a estrutura narrativa gráfico-

visual das histórias em quadrinhos, torna-se um empecilho para a 

parcela da população com algum tipo de deficiência visual. (Nunes 

& Busarello, 2011, p.237) 

Visando suprir essa lacuna, fizemos uso da audiodescrição, que é “um recurso assistivo que 

transforma toda mensagem visual em palavras, e permite o acesso de pessoas cegas ou com 

outras deficiências a conteúdos visuais, sejam eles de imagens estáticas ou dinâmicas” (Nunes 

& Busarello, 2011, p.237). 

Para os usuários da Libras, disponibilizamos todas as informações do curso por meio de vídeos 

em Libras, e ainda disponibilizamos todas as informações do curso em forma textual, 

potencializando o acesso às informações por todos os participantes. 
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Figura 10 - Apresentação da atividade 1 por meio de diferentes mídias 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

No ciclo seguinte, a aplicação do Estudo Piloto nos permitiu melhorar o curso. Desse curso 

experimental, participaram as pessoas pertencentes ao Grupo 1. Esse curso durou 23 dias e 

foi organizado em quatro etapas. A etapa 1 foi destinada a ambientação, exploração e 

navegação do AVA; nas etapas 2 e 3 discutimos duas situações envolvendo Educação 

Financeira: uso de cartão de crédito e compra de uma TV. A última etapa foi reservada para 

coletar as impressões e sugestões dos participantes a partir de um fórum de discussões. Ao 

final dessa fase, pudemos identificar alguns ajustes necessários para o redesign do curso, 

visando nova oferta. 

Na segunda fase, com base nas informações coletadas na fase anterior, fizemos algumas 

alterações. A principal mudança a ser destacada foi a postura do professor/tutor que, com 

uma abordagem diferente da utilizada no Estudo Piloto, fez com que mensagens 

argumentativas e críticas emergissem nas falas dos participantes. 
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O último ciclo, também composto por duas fases, foi destinado para a aplicação do curso 

redesenhado e para a análise dos dados coletados. Na primeira fase, aplicamos novamente 

o curso, nessa edição com duração de 33 dias. A etapa 1 do Curso Final apresentou 25 

interações entre participantes e entre estes e o professor/tutor; a etapa 2 contou com 41 

interações e a etapa 3, com 50 interações. A fase 2 do último ciclo foi destinada às análises e 

às discussões dos dados coletados, conforme apresentado a seguir. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Como nosso intuito era apresentar um ambiente virtual interativo de aprendizagem, no qual 

usuários cegos ou com baixa-visão, usuários surdos ou deficientes auditivos e usuários sem 

limitações sensoriais pudessem participar de discussões de forma cooperativa, utilizando os 

recursos de interação disponibilizados em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), nos 

coube propiciar meios para que tal ação acontecesse. As discussões ocorreram nos fóruns de 

discussão e, pelo fato de que os participantes do curso constituíam um grupo heterogêneo, 

com especificidades diferentes, tornou-se um desafio dar condições para que as interações 

ocorressem sem dificuldades. 

Diante do exposto, ao longo do curso, nos deparamos com mensagens de texto que, em 

alguns casos, poderiam não fazer sentido para alguns usuários da Libras como primeira língua. 

Visando contornar esse problema, com o auxílio de alguns intérpretes, nós traduzimos todas 

as mensagens deixadas em texto para vídeos em Libras, que ainda contavam com legendas 

em português, como podemos observar na Figura 11. 
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Figura 11 -   Apresentação pessoal do participante Heverton 

 

Fonte: http://matematicainclusiva.net.br/moodle/course/view.php?id=12 

O grupo contava, também, com a participação de cegos. Assim, as mensagens registradas 

em Libras seriam inacessíveis. Com o objetivo de contornar essa situação, essas mensagens 

foram interpretadas e as informações correspondentes foram disponibilizadas em forma de 

texto. 
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Figura 12 -  Apresentação pessoal do participante Lucas 

 

Fonte: http://matematicainclusiva.net.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=14 

 

Essa iniciativa foi fundamental para garantir a isonomia durante as interações nos fóruns. 

Houve um grande número de interações nos fóruns dedicados às discussões que envolviam o 

uso do cartão de crédito e a compra da TV, totalizando 218 mensagens trocadas entre os 

participantes, considerando os dois grupos, Estudo Piloto e Curso Final, como se pode verificar 

na Figura 13. 
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Figura 13 -  Número de interações em cada etapa 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Cumpre ressaltar que em momento algum o fato de um participante ter uma limitação 

sensorial o impediu de participar do curso e de interagir com os colegas. Destacamos, 

também, que não ficou evidenciado que os participantes sabiam da limitação uns dos outros, 

mesmo que essa informação tenha ficado registrada no fórum de apresentação. 

 

ALGUMAS REFLEXÕES 

Ao final da pesquisa, tivemos condições de tecer algumas reflexões acerca da trajetória 

percorrida ao longo de seu desenvolvimento. O que pudemos verificar é que os cursos a 

distância, embora em crescimento exponencial, não estão preparados para atender a todos. 

Percebemos, claramente, que nos cursos ofertados na modalidade a distância é quase nula 

a participação de pessoas com deficiência. Acreditamos que tal fato ocorra por dois motivos 

principais: materiais e ambientes não acessíveis. 

Nosso desafio era apresentar uma proposta que visasse à equidade e à inclusão educativa, 

e também profissional e social. Nossa proposta foi a de trabalhar em um ambiente virtual de 

aprendizagem que pudesse ser utilizado por todos e não somente por aqueles que possuem 



 

 

1295 

 

 

alguma limitação sensorial. A ideia é que nosso ambiente possa ser utilizado como fonte de 

inspiração para os usuários da EaD, uma vez que foi mostrada a possibilidade de pessoas com 

diferentes especificidades - pessoas cegas, surdas e sem deficiências - interagirem entre si. 

Diante do atual contexto tecnológico em que estamos imersos, torna-se inevitável a busca 

por soluções inovadoras que visem a remodelar os atuais sistemas educativos. É nessa 

perspectiva que estamos caminhando. 
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