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“Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas 

mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia 

torna as coisas mais possíveis” (RADABAUCH,1993). 
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Esta dissertação de mestrado foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-
Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede, na linha de pesquisa de Gestão 
de Tecnologias Educacionais em Rede e tem como produto final um Conjunto de 
Diretrizes de Acessibilidade para Deficientes Visuais no Moodle, bem como um 
Objeto de Aprendizagem para divulgação das mesmas. Considera-se que a 
educação tem que ser democrática precisa atender todos os tipos de educandos, 
incluindo os deficientes visuais. Para apoiar o processo de inclusão, considerando a 
utilização de Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEA), diferentes 
diretrizes de acessibilidade vêm sendo criadas para serem observadas na criação de 
recursos educacionais virtuais. No entanto, o que se percebe é uma carência no que 
se refere a uma relação mais próxima entre as diretrizes e sua aplicabilidade em tais 
ambientes. Considerando o AVEA Moodle, esta dissertação teve como objetivo 
criação de um guia de diretrizes de acessibilidade para apoiar os professores na 
elaboração de suas disciplinas ou cursos, quando estes necessitarem de auxilio 
para disponibilizarem materiais para alunos com deficiência e apresentá-las em um 
Objeto de Aprendizagem. Este foi desenvolvido na forma de um recurso do tipo Livro 
do Moodle, de forma a aproximar as diretrizes do professor no momento da criação 
de um curso. Após o desenvolvimento, as diretrizes e o livro foram avaliados por 
professores, que utilizaram o livro para criarem cursos no Moodle, avaliando as 
diretrizes em si, bem como a usabilidade do recurso. Também participaram da 
avaliação alunos deficientes visuais, sendo que estes realizaram um curso 
desenvolvido pela autora desta pesquisa, no intuito de avaliar se as diretrizes 
possibilitam a criação de um curso mais acessível.  Como conclusão, após as 
avaliações, esta pesquisa pode contribuir com docentes que tenham alunos com 
deficiência visual, pois a forma com que as diretrizes foram apresentadas pode 
facilitar a organização e a elaboração dos conteúdos e os alunos deficientes visuais 
poderão aprender e participar de forma igualitária.  
 
Palavras chave: Moodle. Acessibilidade. Objeto de Aprendizagem. Diretrizes. 

Deficiência Visual.  
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This dissertation was developed by the Graduate Program in Educational 
Technology Network, in line Educational Technology Management Research 
Network and its final product one set of Visually Impaired to Accessibility Guidelines 
in Moodle, as well as a Learning object to disclosure of the same. It is considered 
that education must be democratic must meet all kinds of students, including the 
visually impaired. To support the process of inclusion, considering the use of Virtual 
Environments for Teaching and Learning (AVEA), different accessibility guidelines 
have been designed to be observed in the creation of virtual educational resources. 
However, what is observed is a shortage in relation to a closer relationship between 
the policies and their applicability in such an environment. Considering the AVEA 
Moodle, this dissertation aimed to create an accessibility guidelines guide to support 
teachers in developing their disciplines or courses when they require assistance to 
make available materials for students with disabilities and present them in an Object 
Learning. This was developed as a resource of type Book Moodle, in order to 
approach the teacher's guidelines when creating a course. After development, the 
guidelines and the book were evaluated by teachers who used the book to create 
courses in Moodle, assessing the guidelines itself, as well as the usability of the 
feature. Also participated in the evaluation visually impaired students, and they held a 
course developed by the author of this research in order to assess whether the 
guidelines allow the creation of a more accessible way. In conclusion, after the 
evaluations, this research may contribute to teachers who have students with visual 
impairments because the way the guidelines were presented can facilitate the 
organization and preparation of content and visually impaired students can learn and 
participate equally. 
 
Keywords: Moodle. Accessibility. Learning object. Guidelines. Visual impairment. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inclusão de pessoas com deficiência é muito mais do que a garantia legal, é 

um processo que necessita adentrar a cultura da sociedade, e apesar dos avanços, 

ainda tem-se um longo caminho a percorrer para que ela seja efetivada nos diversos 

espaços. Com a tecnologia, o modo de se fazer inclusão mudou, ou seja, assegurar 

acesso a todos independente da sua condição física Surgiu então uma revolução 

tecnológica que tem modelado novos espaços e tempos, pois tem estruturado novos 

conceitos culturais e sociais.  

As Tecnologias da Comunicação e da Informação (TIC) começam a 

potencializar a construção de uma sociedade que, ao renunciar às lógicas de 

exclusão, aproxima-se da utopia possível de inserção para todos os seus atores 

sociais (CONFORTO; SANTAROSA, 2002). 

A revolução a qual as autoras se referem reforça a grande potencialidade que 

as tecnologias possuem para que se criem novas maneiras e novas formas de 

aplicar a tecnologia a favor da inclusão, ou seja, da participação de todos em todos 

os meios, inclusive o da educação. Segundo Mozzaquatro e Medina (2008), é 

fundamental que a educação integre-se à sociedade do conhecimento. Uma das 

formas de realizar essa tarefa é desenvolver estratégias de aprendizagem, 

mediadas por (TIC), um exemplo são os Ambientes Virtuais de Ensino e 

Aprendizagem (AVEA). Estes ambientes encontram-se em grande expansão de 

acordo com Sabattini (2007), sendo que um dos que merece destaque é o AVEA 

Moodle. Em contrapartida, para Silva et al. (2013), as interfaces responsáveis pela 

exibição do conteúdo em tais ambientes, em sua maioria, não seguem diretrizes 

para acessibilidade devido a forma incorreta, e como os conteúdos são 

disponibilizados aos estudantes. 

Considerando o que foi exposto, esta pesquisa teve como objetivo criação de 

um guia de diretrizes de acessibilidade para apoiar os professores na elaboração de 

suas disciplinas ou cursos, quando estes necessitarem de auxílio para 

disponibilizarem materiais para alunos com deficiência visual. 

Para a apresentação deste conjunto de diretrizes aos professores, agregando 

a elas um detalhamento teórico, bem como, sugestões de como implantar as 

mesmas no Moodle, foi desenvolvido um Objeto de Aprendizagem do tipo Livro 
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(recurso educacional presente no Moodle), para ser disponibilizado aos professores 

sempre que eles desejarem utilizar tais diretrizes na criação de uma disciplina.  

Todo o ser humano tem direito a educação, são levantadas várias bandeiras 

em defesa da inclusão, mas é necessário para que realmente os alunos com 

deficiência visual, enquanto acadêmicos tenham as mesmas oportunidades dos 

demais, é importante que eles consigam ter acesso ao conteúdo disponibilizado 

pelos professores, por isso a preocupação em que o ambiente virtual de 

aprendizagem, neste caso o Moodle, seja o mais acessível possível, para tanto é 

necessário que os materiais e atividades disponibilizados sigam as normas de 

acessibilidade. 

A dissertação está organizada da seguinte forma: o primeiro capitulo trata do  

referencial teórico e este aborda o   tema deficiência visual e deficiência visual na 

educação, Acessibilidade e as tecnologias, alguns trabalhos correlatos, a 

metodologia é descrita no terceiro capítulo .O quarto capítulo apresenta  os dados e 

análise e está dividido,  diretrizes de acessibilidade para o desenvolvimento de 

cursos no Moodle e no desenvolvimento de do objeto de aprendizagem, Livro de 

Diretrizes de Acessibilidade para Deficientes Visuais para cursos no Moodle , e 

ainda apresenta a avaliação e discussão dos resultados e por fim as conclusões no 

quarto capítulo. 



1 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

1.1 Deficiência Visual 

 

Nesta seção será tratada a acessibilidade e a inclusão educacional de 

deficientes visuais que utilizam a plataforma Moodle na educação presencial e a 

distância. Para tanto veremos alguns conceitos para melhor entendermos a 

deficiência visual e como ocorre o ensino destes indivíduos. 

O Decreto 5.296/04 define deficiência visual da seguinte forma:  

 
Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2004, p. 2). 

 

Para se conceituar deficiência visual neste trabalho, além de ser considerado 

o aspecto clínico, referente às condições físicas, será também considerado o 

aspecto educacional, por estar diretamente envolvido com o objetivo do mesmo. 

Considerando o aspecto clínico, conforme Vanderheiden (1992),a deficiência 

visual abrange pessoas que possuem, desde uma visão fraca, passando por 

aqueles que somente conseguem perceber luzes, mas não formas, até aqueles que 

não conseguem notar sequer a luz. 

Para Miranda (2001, p.4), “as pessoas consideradas com deficiência visual 

caracterizam-se por uma incapacidade ou limitação no ato de ver”. Então, pode-se 

definir deficiência visual como a incapacidade total ou parcial de enxergar. 

Segundo Vanderheiden (1992), para fins de estudos, estes indivíduos podem 

ser divididos em dois grupos, os de baixa visão e os cegos. Conde (2005) 

caracteriza como portador de visão subnormal ou baixa visão aquele indivíduo que 

possui acuidade visual de 6/60 e 18/60 (escala métrica) e/ou um campo visual entre 

20 e 50º. 

A cegueira ou a perda da visão pode se apresentar no nascimento ou pode 

ser adquirida posteriormente, por meio de doença ou acidente, ou, ainda, associada 

à idade avançada.  

Segundo Kushano e Almeida (2008),se lhes forem proporcionadas as 
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condições de aprendizado e os meios de desenvolver e aplicar suas habilidades, os 

portadores de deficiência visual terão plenas condições de  se locomover sozinhos, 

estudar, trabalhar e também de participar da vida social, econômica, cultural e 

política da sociedade e muitos chegam ao ensino superior.  

No Brasil, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, 

sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão, segundo dados do Censo 2010, 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (WAMBURG, 2012). 

Considerando este contingente de pessoas com deficiência visual, é preciso 

criar oportunidades para que ao menos uma grande parte tenha acesso ao ensino, 

pois são cidadãos e necessitam viver em sociedade desfrutando como qualquer 

outro membro. Para que isso aconteça, são necessárias algumas adaptações no 

que tange a educação. 

Para Yamamoto (1995), que aborda o aspecto educacional, dos alunos 

cegos, que não tem percepção alguma da luz, sendo que para este tipo de aluno 

pode-se utilizar o sistema Braille1 para a sua interação no processo de ensino e 

aprendizagem. Estes não utilizam a visão para a aquisição de conhecimentos e os 

que possuem algum resquício de visão podem participar do processo normal, 

tradicional de ensino e aprendizagem, necessitando apenas de alguns recursos 

especiais. 

Sá, Santos e Silva (2007) dividem os recursos especiais em dois grupos, 

recursos ópticos e não ópticos. Os ópticos são lentes especiais, ou conjunto de 

lentes que servem para magnificar a imagem da retina, estes só podem ser usados 

mediante prescrição médica. A Figura 1 e Figura 2 mostram as imagens exemplos 

de recursos ópticos. 

 

 

                                                           
1 Braile: Criado por Louis Braille, em 1825, na França, o sistema braille é conhecido universalmente 
como código ou meio de leitura e escrita das pessoas cegas. Baseia-se na combinação de 63 pontos 
que representam as letras do alfabeto, os números e outros símbolos gráficos. A combinação dos 
pontos é obtida pela disposição de seis pontos básicos, organizados espacialmente em duas colunas 
verticais com três pontos à direita e três à esquerda de uma cela básica denominada cela braile. 
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Figura1 - Recursos ópticos 
Fonte:http://www.aptomed.com.br/canal/Visaosubnormal--- Baixa-visao/Recursos-Opticos 

 

 

 

 

Figura 2 - Recursos ópticos 
Fonte: http://www.aptomed.com.br/canal/Visaosubnormal--- 

Baixa-visao/Recursos-Opticos 

 

Os recursos não ópticos são os tipos ampliados (exemplo ampliação de 

fontes, símbolos, caracteres), acetato amarelo, plano inclinado, acessórios (lápis 4B 

ou 6B, canetas de ponta porosa, suporte para livros, cadernos com pautas pretas 

espaçadas, tiposcópios ou guia de leitura, gravadores), Softwares ampliadores de 

tela e Programas com síntese de voz, chapéus e bonés, circuito fechado de 
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televisão ou CCTVé um aparelho acoplado a um monitor de TV monocromático ou 

colorido que amplia até 60 vezes as imagens e as transfere para o monitor a Figura 

3 a seguir, mostra uma imagem de um CCTV. 

 

 

Figura 3 – Recursos Não ópticos  
Fonte: MEC (2015)  

 

A educação das pessoas com deficiências no Brasil é um tema bastante 

discutível por vários autores, tais como: Pletsch (2014) e Taveira e Rosado (2010), 

entre muitos outros. Dallabona, (2011, p.6) afirma que “como é uma questão muito  

importante porque  as diferenças não devem ser apenas aceitas como também 

acolhi das pelos professores, adotando, assim, práticas criativas, adaptando o 

currículo pedagógico”. 

Neste sentido, o ensino deve abarcar a todos revendo suas ações e, com 

isso, contribuindo na construção de uma nova temática educativa. O grande desafio 

é levar a inclusão à maioria dos estudantes, entender que o principal propósito é 

facilitar a aprendizagem e a adequação destes. 

Todos tem uma grande caminhada até chegar ao ensino superior, mas é um 

direito que lhes assegurado por lei. A lei 7.583 ela assegura o pleno exercício dos 

direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. Então para 

compreender melhor esta pesquisa abordaremos a deficiência visual no ensino 

superior. 
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1.1.1 Deficiência Visual no Ensino Superior 

 

No contexto desta dissertação, julga-se importante apresentar os dados da 

UFSM por se tratar da universidade na qual está pesquisa está inserida. 

Conforme dados disponibilizados pelo Núcleo de Acessibilidade da 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM (DERCA, 2014), comprova-se que 

muitos alunos com deficiência visual chegam ao ensino superior. O gráfico 

Percentual de alunos deficientes visuais - UFSM mostra os dados, colhidos no ano 

de 2014. 

 

 

 

 
Gráfico1 - Percentual de alunos deficientes visuais - UFSM 
Fonte: Núcleo de acessibilidade da UFSM 
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Estes dados mostram que muitos estudantes estão cursando o ensino 

superior e também mostram a diversidade de cursos que os acolhe estes, portanto é 

necessário que a universidade esteja devidamente adaptada para recebê-los, no 

sentido de garantir a inclusão e a acessibilidade. 

Para Bernal et al. (2015, p.3), “a falta ou redução de visão não é o principal 

obstáculo para a inclusão dos portadores de deficiência visual como cidadãos, 

plenos de direitos e deveres”, pois estes tem todos os seus direitos assegurados por 

lei e inclusive o direito a educação. 

A Lei Federal 7.853/89, voltada para o apoio às pessoas com deficiências, 

sua integração social, assegurando o pleno exercício de seus direitos individuais e 

sociais dispõe: 

... sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração 
social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses 
coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério 
Público, define crimes, e dá outras providências” (BRASIL, 1989). 

 

 

 

Esta lei é regulamentada pelo Decreto 3.298/99 que, por sua vez, dispõe, em 

seu Art. 24, § 1º, que a inclusão é um processo educacional em conjunto com uma 

proposta pedagógica. 

Esta proposta visa recursos e serviços educacionais especiais, organizados 

para apoiar, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo 

a garantir a educação escolar, promovendo e ampliando as potencialidades dos 

acadêmicos que apresentam necessidades especiais, em todos os níveis da 

educação. 

Para Souza, Beche e Silva (2009),a expansão e a democratização do ensino 

qualificado inclusivo no Brasil possibilitam as várias pessoas que, por diferentes 

motivos, em outras circunstâncias, não poderiam estudar no modelo tradicional 

presencial 

Para Dallabona (2011), no que se refere ao direito à inclusão, as instituições 

de ensino, em especial as universidades, também devem estar adequadas às 

normas de acessibilidade, oportunizando que as pessoas com necessidades 

especiais exerçam seu direito de cidadania. 
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 A inclusão de pessoas com deficiência visual no ensino deve ser previamente 

organizada, pensada, pois deve-se ter uma visão antecipada da formação educativa 

e social dos alunos. Para tanto as universidades tanto públicas como privadas se 

utilizam dos ambientes virtuais como apoio, neste processo (MIRANDA, 2001). 

  A universidade cada vez mais está se adaptando para suprir as 

necessidades dos alunos que possuem algum tipo de deficiência. Este público é 

ouvido para que a universidade possa melhorar as condições de ensino e 

aprendizagem (DALLABONA, 2011). 

Para Dallabona (2011, p.8), “é preciso ensinar propiciando condições, criando 

situações, oferecendo oportunidades ao acadêmico para se desenvolver e ampliar 

suas capacidades de produzir o conhecimento”. E neste sentido o papel do 

professor é fundamental. 

O processo de ensino e aprendizagem passa a ter sentido quando o professor 

oferece condições necessárias para que o aluno participe ativamente das atividades, 

contribuindo para o processo de construção social desse (CARVALHO; 

DALTRINI,2011) e para facilitar a interação com acadêmicos deficientes visuais é 

necessário adaptar o material impresso em material especializado. 

Segundo Pinheiro e Bonadim (2010), a conversão do livro didático em áudio 

(audiobook) e adaptação das imagens em linguagem sensível ao toque auxilia no 

processo de aprendizagem.  

De acordo com Pinheiro e Bordim (2010), não depende da instituição 

determinar o que o acadêmico irá estudar e nem restringir seu aprendizado, neste 

sentido deve- se criar oportunidades iguais para todos independente de ter ou não 

alguma restrição física. 

Mais uma vez temos que reforçar a melhora nas condições de estudos destes 

acadêmicos, porque estes profissionais que estarão atuando em diversas áreas. 

Dallabona (2011) explica que Tecnologias da informação e Comunicação 

aumentam muito as possibilidades dos acadêmicos com deficiência, facilitando seus 

relacionamentos interpessoais, pois se sabe que, alguns acadêmicos são 

desmotivados pela sociedade, que confunde deficiência com incompetência. 

 

1.2 Acessibilidade e Tecnologias 
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Segundo Pereira, Bizelli e Leite (2015), na atualidade, é impossível não 

admitir que pessoas com deficiência obtiveram reconhecimento de sua condição, 

sobretudo, por meios legais. Observam-se, a partir da década de 1990, muitas 

conquistas de direitos por parte das pessoas com deficiência. Destacam-se como 

exemplos a Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia 

(1990) e a Declaração de Salamanca, Espanha (1994), que discutiram em âmbito 

internacional a condição de acesso escolar a todas as pessoas indistintamente.  

Aliada a esta crescente discussão sobre inclusão, é possível visualizar a 

integração com a tecnologia, no caso o computador e a Internet, que podem 

representar um grande passo para a inclusão de pessoas com deficiência, 

promovendo autonomia e independência (BRASIL, 2011). 

Para Silveira e Batista (2011), pedagogias inovadoras e tecnologias assistivas 

possuem um vínculo natural, pois o foco é dado nas pessoas e na sua autonomia. O 

acesso à informação e a meios e recursos de comunicação e expressão são 

imprescindíveis para a inclusão social e para a aprendizagem. 

O aumento da inclusão de pessoas com deficiência na educação passou a 

exigir ações relacionadas ao atendimento às diversidades dos processos de 

aprendizagem, como um constante desafio às formas tradicionais de organização do 

trabalho pedagógico. As novas ações pedagógicas, orientadas para a diversidade 

dos processos do aprender, são necessárias para que se possa falar de inclusão, 

caso contrário estaremos repetindo situações em que o sucesso da experiência 

educacional dependia somente da adaptação dos sujeitos ao processo, como no 

modelo educacional da integração (CARVALHO, 2004). 

Tecnologias assistivas são utilizadas para identificar todos os recursos e 

serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de 

pessoas com deficiência, possibilitando assim uma vida independente e de inclusão 

(BERSCH; TONOLLI, 2010). 

O termo tecnologia assistiva é considerado recente no Brasil, porque refere-

se a recursos que auxiliam para que pessoas com deficiência possam ter uma vida 

mais independente e autônoma (BRASIL,2011). Esses recursos podem ser desde 

artefatos simples de acordo com Sartoretto e Brech (2014), podem ser bengalas, 

óculos, cadeiras de rodas até sistemas computacionais bastante complexos, sendo 

que dentre os recursos pode-se citar os leitores de tela.  



35 

 

Considerando o foco deste trabalho, leitores de tela serão discutidos mais 

detalhadamente na próxima seção, por serem tecnologias assistivas de apoio a 

deficiência visual.  

 

1.3.1 Leitores de tela 

 

Um leitor de tela é um recurso computacional que, a partir da identificação de 

textos na tela do computador apresenta para o usuário uma saída desse texto de 

forma verbal (BLENKHORN; EVANS, 2000). 

De acordo com Balansin (2011, p 13), “o funcionamento de um leitor de tela é 

baseado na monitoração das ações que o usuário executa sobre o sistema 

operacional”.  O leitor de tela lê toda ação na qual evento tem associado a ele uma 

descrição textual. 

Já para Nóbrega (2011), os leitores de tela tornam audíveis as informações 

da tela quando o cursor do mouse está sobre elas, ou também podem ser acionadas 

pelo teclado. Para agilizar a navegação com o teclado, o usuário pode utilizar teclas 

de atalho, como a letra “h” para cabeçalhos, a tecla “Tab” para links ou a letra “b” 

para botões. 

Queiroz (2008) afirma que os leitores de tela para deficientes visuais, 

reproduzem através de áudio. As informações contidas na página não são 

exatamente obtidas pelo que aparece na tela (monitor), mas sim através do código 

que a produziu. 

De acordo com Queiroz (2008) “entre os vários softwares para pessoas com 

deficiência, existem qualidades diferentes na capacidade dos mesmos para 

traduzirem os códigos em informação inteligível”. Desta maneira, as regras 

internacionais de acessibilidade não se baseiam no que há de melhor nestes 

softwares, mas em diretrizes de acessibilidade genéricas. 

Para Balansin (2011), os leitores de tela se diferenciam por suas 

funcionalidades e pelos sistemas que são suportados e, também, pelo desempenho, 

comunicação com outros softwares e qualidade da voz, pois se diferem neste 

quesito também. 

 No entanto, no momento da leitura, geralmente, todos transmitem ao usuário 

o que aparece na tela do computador. Embora os leitores de tela sejam construídos 
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para ler os textos exibidos na tela do computador, nem todas as informações são 

passíveis de leitura como, por exemplo, as imagens sem descrição.  

Conforme Brasil (2014) a principal dificuldade dos leitores em passar a 

informação da tela para o usuário é o uso de imagens pelos programas. A 

dificuldade está em como executar a leitura de um artifício visual. Em geral, a 

solução é a leitura de uma descrição que está anexada de alguma forma a imagem, 

recurso que é muito utilizado nas páginas Hyper Text Markup Language (HTML). 

Existem diferentes softwares leitores de telas que usam um sintetizador de 

voz que permite a leitura de informações exibidas na tela de um computador, sendo 

que os principais, de acordo com Brasil (2011) são: JAWS2, NVDA3, Virtual Vision4, 

Orca5 e VoiceOver.6 

Silveira e Batista (2011) em sua pesquisa testaram três leitores de tela no 

Moodle e constaram que o Virtual Vision 6.0 tem um sintetizador melhor em relação 

ao Jaws que oferece sintetizador que fala um português “americanizado”, o NVDA, 

atendeu aos requisitos de qualidade de software avaliados, por ele também permite 

a instalação de outros sintetizadores de voz. 

Ainda os autores afirmam que uma pessoa com deficiência visual 

conhecendo, pelo menos, um software leitor de tela, terá condições de utilizar outros 

leitores de tela, pois, apesar de apresentarem fabricantes diferentes, oferecem o 

mesmo raciocínio de operação, mudando apenas alguns detalhes durante a fala, 

que não trazem grandes diferenças, ficando assim ao critério e preferência de cada 

usuário. 

Assim como o sistema Braille foi considerado uma evolução na educação de 

pessoas com deficiência visual, os softwares de leitura de tela constituem a 

evolução que permite o acesso dessas pessoas à informação. 

Na próxima seção serão abordadas as diretrizes para Web. 

 

1.3.2 Diretrizes de acessibilidade para web 

 

                                                           
2 JAWS, link para o site http://www.freedomscientific.com/ 
3 NVDA, link para o site http://www.nvaccess.org/. 
4 Virtual Vision, link para o site   http://www.micropower.com.br/ 
5 ORCA link para o site https://wiki.gnome.org/action/show/Projects/Orca 
6 VoiceOver, link para o site http://www.apple.com/br/accessibility/osx/voiceover/ 
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Nobrega (2011) explica que a fim de orientar desenvolvedores quanto aos 

recursos necessários para prover acessibilidade, alguns documentos foram 

publicados. Em 1999, a World Wide Web Consortium (W3C) divulgou as Diretrizes 

para Acessibilidade do Conteúdo Web, através da WACG (Web Content 

Accessibility Guidelines) 1.0. Para Sonza, Conforto e Santarosa (2008), este 

documento é tido como o mais completo e relevante documento já criado, não tendo 

sido superado nem pelo WCAG versão 2.0, produzido pela mesma organização.  

 WACG 2.0 aborda vários níveis que incluem princípios, recomendações de 

caráter geral, critérios de sucesso testáveis, um rico conjunto de técnicas de tipo 

suficiente e de tipo aconselhada, bem como falhas comuns documentadas com 

exemplos, links para recursos e código fonte (W3C, 2008). 

São quatro princípios que constituem a fundação da acessibilidade da 

Web: perceptível, operável, compreensível e robusto (W3C, 2008). Os Quadros1, 2, 

3 e 4 correspondem às recomendações de cada princípio. 

 

Princípio: Perceptível 
1.1 Fornecer alternativas textuais para qualquer conteúdo não textual 
1.2 Fornecer alternativas para multimídia 
1.3 Criar conteúdo que possa ser apresentado de modos diferentes sem perder informação ou 
estrutura 
1.4 Tornar mais fácil aos usuários a visualização e audição de conteúdos incluindo as 
separações das camadas da frente e de fundo 

 

Quadro 1 – Recomendações do princípio Perceptível 
Fonte: http://emag.governoeletronico.gov.br/cursoconteudista/desenvolvimento-web/recomendacoes-
de-acessibilidade-wcag2.html 

 

Para Mari (2011, p.26), o princípio perceptível “disponível aos sentidos (visão 

e audição) tanto através do uso do browser ou pelas tecnologias assistivas (leitores 

de tela, ampliadores de tela, navegadores textuais)”. 

 O Quadro 2 apresenta o princípio operável. 
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 Princípio: Operável 
2.1 Fazer com que todas as funcionalidades estejam disponíveis no teclado 
2.2 Prover tempo suficiente para os usuários lerem e usarem o conteúdo 
2.3 Não projetar conteúdo de uma forma conhecida por causar ataques epiléticos 
2.4 Prover formas de ajudar os usuários a navegar, localizar conteúdos e determinar onde se 
encontram 

 

Quadro 2 - Recomendações do princípio Operável 
Fonte:http://emag.governoeletronico.gov.br/cursoconteudista/desenvolvimento-web/recomendacoes-
de-acessibilidade-wcag2.html 

 

De acordo com Mari (2011, p.26), o princípio operável “permite ao usuário 

interagir com todos os controles e elementos através de mouse, teclado, ou através 

de tecnologias assistivas (órteses, próteses)”. 

 O Quadro 3 apresenta as recomendações do principio compreensível 

 

Princípio: Compreensível 
3.1 Tornar o conteúdo de texto legível e compreensível 
3.2 Fazer com que as páginas da Web apareçam e funcionem de modo previsível 
3.3 Ajudar os usuários a evitar e corrigir erros 

 

Quadro 3 - Recomendações do princípio compreensível 
Fonte:http://emag.governoeletronico.gov.br/cursoconteudista/desenvolvimento-web/recomendacoes-
de-acessibilidade-wcag2.html 

 

 

Mari (2011, p.26) afirma que o princípio compreensível “apresenta o conteúdo 

com clareza, limitando a confusão e ambiguidade.” 

O Quadro 4 apresenta as recomendações do princípio robusto, sendo que o 

princípio robusto é conceituado como adaptação a diversas tecnologias que 

permitem acesso ao conteúdo (MARI, 2011, p. 26). 

 

Princípio: Robusto 
 Maximizar a compatibilidade entre os atuais e futuros agentes do usuário, incluindo os 
recursos de tecnologia assistiva 

 

Quadro 4 - Recomendações do princípio Robusto 
Fonte:http://emag.governoeletronico.gov.br/cursoconteudista/desenvolvimento-web/recomendacoes-
de-acessibilidade-wcag2.html 

 

Na próxima seção serão tratadas as recomendações de acessibilidade 

estipuladas pelo governo brasileiro.  
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1.3.2.1 Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) 

 

Em 2004 foi criado, no Brasil, o Manual de Acessibilidade do Governo 

Eletrônico (eMAG) e disponibilizado ao público em 2005, sendo baseado em 14 

normas existentes em outros países. As recomendações do eMAG permitem que a 

implementação da acessibilidade digital seja conduzida de forma padronizada, de 

fácil implementação, coerente com as necessidades brasileiras e em conformidade 

com os padrões internacionais (BRASIL, 2014). 

Desde a sua criação já teve várias versões, sendo que, segundo (FIALHO, 

2014), no que concerne aos aspectos relacionados a deficiência visual o e-MAG tem 

a intenção de promover a cidadania na utilização da Internet por pessoas com 

deficiência, sejam elas pessoas cegas ou com baixa visão (BRASIL,2014).  O 

modelo apresenta recomendações que devem ser seguidas, com o intuito de 

garantir a acessibilidade em diferentes esferas, para todos os tipos de deficiência. 

O eMAG atualmente encontra-se na versão 3.1 esta apresenta melhorias no 

conteúdo do texto para torná-lo mais compreensível. Além disso, o processo para 

desenvolver um sítio acessível ganhou um capítulo próprio, sendo esse o capítulo 4, 

neste capitulo foram feitas algumas modificações para que houvesse maior clareza 

no texto (BRASIL, 2014). 

As recomendações foram numeradas de acordo com as seções do eMAG, o 

que facilita a manutenção das recomendações do modelo, sendo elas: marcação, 

comportamento ou Document Object Model (DOM), conteúdo ou informação, 

apresentação ou design, multimídia e formulários.  Os quadros de (5 a 9) a seguir 

mostram as recomendações. 

As recomendações correspondentes a marcação, tratam da semântica do 

código HTML (Hypertext Markup Language,  em português Linguagem de Marcação 

de Hipertexto).  
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Recomendação 1.1 – Respeitar os Padrões Web 
Recomendação 1.2 – Organizar o código HTML de forma lógica e semântica 
Recomendação 1.3 – Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho 
Recomendação 1.4 – Ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e tabulação 
Recomendação 1.5 – Fornecer âncoras para ir direto a um bloco de conteúdo 
Recomendação 1.6 – Não utilizar tabelas para diagramação 
Recomendação 1.7 – Separar links adjacentes 
Recomendação 1.8 – Dividir as áreas de informação 
Recomendação 1.9 – Não abrir novas instâncias sem a solicitação do usuário 

 

Quadro 5 – Recomendações referentes à marcação 
Fonte: BRASIL (2014) 

 

 O Quadro 6 mostra as recomendações de acessibilidade do e-MAG 3.1 

relacionadas ao Comportamento (Document Object Model – DOM). 

 

Recomendação 2.1 - Disponibilizar todas as funções da página via teclado 
Recomendação 2.2 – Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis 
Recomendação 2.3 - Não criar páginas com atualização automática periódica 
Recomendação 2.4 – Não utilizar redirecionamento automático de páginas 
Recomendação 2.5 – Fornecer alternativa para modificar limite de tempo 
Recomendação 2.6 – Não incluir situações com intermitência de tela 
Recomendação 2.7 – Assegurar o controle do usuário sobre as alterações temporais do 
conteúdo 

 

Quadro 6 – Recomendações referente ao comportamento 
Fonte: BRASIL (2014) 

  

 O Quadro 7 mostra as recomendações de acessibilidade do e-MAG 3.1 

relacionadas ao conteúdo/informação. 

 

Recomendação 3.1 – Identificar o idioma principal da página 
Recomendação 3.2 – Informar mudança de idioma no conteúdo 
Recomendação 3.3 – Oferecer um título descritivo e informativo à página 
Recomendação 3.4 – Informar o usuário sobre sua localização na página 
Recomendação 3.5 – Descrever links clara e sucintamente 
Recomendação 3.6 – Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio 
Recomendação 3.7 – Utilizar mapas de imagem de forma acessível 
Recomendação 3.8 – Disponibilizar documentos em formatos acessíveis 
Recomendação 3.9 – Em tabelas, utilizar títulos e resumos de forma apropriada 
Recomendação 3.10 – Associar células de dados às células de cabeçalho 
Recomendação 3.11 – Garantir a leitura e compreensão das informações 
Recomendação 3.12 – Disponibilizar uma explicação para siglas, abreviaturas e palavras 
incomuns 

 

Quadro 7 – Recomendações referentes ao conteúdo/informação 

Fonte: (BRASIL, 2014) 
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O Quadro 8 mostra as recomendações de acessibilidade do e-MAG 3.1 

relacionadas   à apresentação/design 

 

Recomendação 4.1 - Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano 
Recomendação 4.2 – Não utilizar apenas cor ou outras características sensoriais para 
diferenciar elementos 
Recomendação 4.3 – Permitir redimensionamento sem perda de funcionalidade 
Recomendação 4.4 – Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente 

 

Quadro 8 – Recomendações referentes a apresentação.  
Fonte: BRASIL (2014) 

 

 O Quadro 9 mostra as recomendações de acessibilidade do e-MAG 3.1 

relacionadas à multimídia. 

 

Recomendação 5.1 – Fornecer alternativa para vídeo 
Recomendação 5.2 – Fornecer alternativa para áudio 
Recomendação 5.3 – Oferecer audiodescrição para vídeo pré-gravado 
Recomendação 5.4 – Fornecer controle de áudio para som 
Recomendação 5.5 – Fornecer controle de animação 

 

Quadro 9 – Recomendações referentes à multimídia 
Fonte: BRASIL (2014) 

 

 O Quadro 10 mostra as recomendações de acessibilidade do e-MAG 3.1 

relacionadas aos formulários. 

 

Recomendação 6.1 – Fornecer alternativa em texto para os botões de imagem de formulários 
Recomendação 6.2 – Associar etiquetas aos seus campos 
Recomendação 6.3 – Estabelecer uma ordem lógica de navegação 
Recomendação 6.4 – Não provocar automaticamente alteração no contexto 
Recomendação 6.5 – Fornecer instruções para entrada de dados 
Recomendação 6.6 – Identificar e descrever erros de entrada de dados e confirmar o envio 
das informações 
Recomendação 6.7 – Agrupar campos de formulário 
Recomendação 6.8 – Fornecer estratégias de segurança específicas ao invés de CAPTCHA 

 

Quadro 10 – Recomendações referentes aos formulários 
Fonte: (BRASIL, 2014) 
 

Para Fialho (2014), essas recomendações pretendem padronizar as 

exigências em relação à acessibilidade na web, considerando que pessoas com 

qualquer tipo de deficiência possam conseguir acessar conteúdos publicados nos 

sistemas web, possibilitando o uso de recursos de Tecnologia Assistiva.  
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1.3.2.2 Desenho Universal 

 

Brasil (2009,1) define “Desenho Universal como a concepção de produtos, 

ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por 

todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico”. 

De acordo com CAST (2011), são pressupostos do Desenho Universal: 

Equiparação nas possibilidades de uso, Flexibilidade no uso, Uso Simples e intuitivo, 

Captação da informação, Tolerância ao erro, Mínimo esforço físico , Dimensão e 

Espaço para uso e interação . 

Segundo Silva et al (2013), os princípios do Desenho Universal para 

Aprendizagem que devem ser considerados em relação a verificação de 

acessibilidade na composição do ambiente virtual de aprendizagem Moodle e na 

forma de apresentação dos conteúdos postados. 

Ainda para os autores, quando pensa-se no Desenho Universal para 

Aprendizagem deve-se considerar três aspectos: 

 

a) O quê da aprendizagem: refere-se ao como reunimos fatos e 
categorizamos o que vemos, ouvimos e lemos;  
b) O como da aprendizagem: está ligado ao como planejamos e 
executamos as tarefas, bem como nos organizamos e expressamos nossas 
ideias;  
c) O porquê da aprendizagem: no sentido de como os alunos ficam 
motivados, interessados e são desafiados para aprendizagem, este aspecto 
está relacionado a dimensões afetivas (SILVA et al. 2013, p.10). 

 

Para Cast (2011), os Princípios Orientadores do Desenho Universal da 

Aprendizagem dividem-se em 3 (três) categorias: proporcionar modos múltiplos de 

apresentação, proporcionar modos múltiplos de ação e expressão, proporcionar 

modos múltiplos de autoenvolvimento (engagement). 

Os quadros 11, 12 e 13 mostram como estas categorias estão divididas.  

O Quadro 11 mostra as recomendações referentes a categoria Proporcionar 

Modos Múltiplos de Apresentação. 
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1: Proporcionar opções para a percepção  
1.1 Oferecer meios de personalização na apresentação da informação  
1.2 Oferecer alternativas à informação auditiva 
1.3 Oferecer alternativas à informação visual 
2: Oferecer opções para o uso da linguagem, expressões matemáticas e símbolos 
2.1 Esclarecer a terminologia e símbolos 
2.2 Esclarecer a sintaxe e a estrutura 
2.3 Apoiar a descodificação do texto, notações matemáticas e símbolos 
2.4 Promover a compreensão em diversas línguas  
2.5 Ilustrar com exemplos usando diferentes media 
3: Oferecer opções para a compreensão 
3.1 Ativar ou providenciar conhecimentos de base  
3.2. Evidenciar iterações (patterns), pontos essenciais, ideias principais e conexões 
3.3 Orientar o processamento da informação, a visualização e a manipulação 
3.4 Maximizar o transferir e o generalizar 

 

Quadro 11 – Categoria proporcionar modos de apresentação  
Fonte CAST (2011) 

 

 O Quadro 12 mostra as referentes à categoria Proporcionar Modos Múltiplos 

de Ação e Expressão 

 

4: Proporcionar opções para a atividade física  
4.1 Diversificar os métodos de resposta e o percurso 
4.2 Otimizar o acesso a instrumentos e tecnologias de apoio 
5: Oferecer opções para a expressão e a comunicação 
5.1 Usar meios mediáticos múltiplos para a comunicação 
5.2 Usar instrumentos múltiplos para a construção e composição 
5.3 Construir fluências com níveis graduais de apoio à prática e ao desempenho  
6: Oferecer opções para as funções executivas 
6.1 Orientar o estabelecimento de metas adequadas  
6.2 Apoiar a planificação e estratégias de desenvolvimento 
6.3 Interceder na gerência da informação e dos recursos  
6.4 Potencializar a capacidade de monitorizar o progresso 

 

Quadro 12 – Categoria Proporcionar Modos Múltiplos de Ação e Expressão.  
Fonte: CAST (2011) 

 

 O Quadro 13 mostra as recomendações referentes à categoria Proporcionar 

Modos Múltiplos de Autoenvolvimento (Engagement).  
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7: Proporcionar opções para incentivar o interesse  
7.1 Otimizar a escolha individual e a autonomia  
7.2 Otimizar a relevância, o valor e a autenticidade  
7.3 Minimizar a insegurança e a ansiedade  
8: Oferecer opções para o suporte ao esforço e à persistência  
8.1 Elevar a relevância das metas e objetivos  
8.2 Variar as exigências e os recursos para otimizar os desafios 
 8.3 Promover a colaboração e o sentido de comunidade  
8.4 Elevar o reforço ao saber adquirido  
9: Oferecer opções para a autorregulação 
9.1 Promover expectativas e antecipações que otimizem a motivação  
9.2 Facilitar a capacidade individual de superar dificuldades 
 9.3 Desenvolver a autoavaliação e a reflexão  

 

Quadro 13 – Categoria Proporcionar Modos Múltiplos de Autoenvolvimento 
(Engagement) 
Fonte: (CAST,2011) 

 

Nobrega (2011) destaca que as diretrizes podem orientar o desenvolvimento e 

análise dos ambientes virtuais alocados na web. Considerando o contexto 

educacional, foco deste projeto, usualmente são utilizados Ambientes Virtuais de 

Ensino e Aprendizagem – AVEA para disponibilização de conteúdos e interação 

entre estudantes e professores. Tais ambientes, em sua maioria, são constituídos de 

páginas web que trazem consigo as características abrangidas pelas diretrizes e 

recomendações abordadas neste capítulo.  

Para Fialho (2013), os AVEA utilizados em universidades para apoio ao 

ensino presencial e a distância, devem ser acessíveis e promover uma maior 

acessibilidade aos seus conteúdos. Para tanto, orienta que os mesmos devem ser 

organizados de acordo com os princípios do Desenho Universal e oferecer 

compatibilidade com recursos de tecnologias assistiva. 

Considerando um AVEA, o aluno deverá ter acesso aos recursos 

educacionais e atividades disponíveis por meio de um leitor de telas, ou seja, da 

mesma forma que ele toca um objeto palpável, ele deve ouvir detalhadamente a 

explicação no ambiente virtual, para que ele possa se situar e compreender.  

Fialho (2013) lembra que os leitores de tela, por si só, não atendem às necessidades 

dos estudantes, se os materiais educacionais não estiverem sido inseridos no 

ambiente levando em consideração alguns critérios específicos de acessibilidade.  

Conforme já descrito anteriormente, esta dissertação teve como objetivo 

discutir a utilização de diretrizes de acessibilidade para criação de cursos acessíveis 
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no AVEA Moodle, ambiente utilizado pela instituição em que a pesquisa foi 

desenvolvida. Sendo assim, a próxima seção apresenta o ambiente Moodle, 

caracterizando o mesmo e discutindo questões de acessibilidade no mesmo. 

 

1.3.2.3 O AVEA Moodle 

 

De acordo com Sabbatini (2007), o Moodle é um ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem ou uma plataforma de aprendizagem a distância baseada em 

software livre. É um acrônimo de Modular Object-OrientedDynamic Learning 

Environment- Ambiente Modular de Aprendizagem Dinâmica Orientada a Objetos 

O Moodle é:  

 

uma plataforma, Open Source, ou seja, pode ser instalado, utilizado, 
modificado e mesmo distribuído. Seu desenvolvimento objetiva o 
gerenciamento de aprendizado e de trabalho colaborativo em ambiente 
virtual, permitindo a criação e administração de cursos on-line, grupos de 
trabalho e comunidades de aprendizagem (RIBEIRO; MENDONÇA, 2007, p. 
8). 
 

Conforme Sabbatini (2007), o Moodle tem a sua teoria educacional baseada 

no construcionismo, que diz que o conhecimento é construído na mente do 

estudante, e não é transmitido a partir de livros, aulas expositivas ou outros recursos 

tradicionais de instrução. Assim, os cursos desenvolvidos no Moodle são criados em 

um ambiente centrado no estudante e não no professor. O professor ajuda o aluno a 

formar o conhecimento com base nas suas habilidades e conhecimentos próprios, 

ao invés de simplesmente publicar e transmitir este conhecimento. O Moodle dá uma 

grande prioridade as ferramentas de interação entre os professores e alunos de um 

curso. 

Segundo Coelho (2011, p. 337), “o Moodle atende aos requisitos de 

acessibilidade previstos pelas normas da W3C em todas as suas versões, e não 

requer nenhum desenvolvimento de novos componentes para que isto seja 

possível”. O que é preciso, é que se adotem algumas boas práticas de 

desenvolvimento web ao se configurar e criar o ambiente do curso ou disciplina.  

Segundo Carvalho et al. (2013), alguns elementos que inibem a 

acessibilidade são imagens sem descrição, vídeos sem áudio equivalente textual 

das cenas não faladas, dificuldade na leitura de documentos em formato PDF (do 
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inglês, Portable Document Format) e inserção de links no texto. Estes são fatores 

significativos para deficientes visuais que utilizam software leitor de tela. 

Para Silvaet al. (2013, p.12) “o ambiente virtual de aprendizagem Moodle está 

dentro das normas de acessibilidade”. No entanto, a maneira pela qual os conteúdos 

são disponibilizados neste ambiente pode tornar, em alguns casos, seu conteúdo 

inacessível. Considerando os diferentes perfis de aprendizagem dos estudantes, é 

importante basear-nos nos princípios do Desenho Universal para Aprendizagem 

para possibilitar um aprendizado inclusivo. 

Para Bites e Almeida (2009), a estrutura de um curso precisa passar por um 

teste prévio de acessibilidade e usabilidade das pessoas deficientes, pois a maioria 

não se enquadra nestes padrões.   

Sabbatini (2007) destaca que o Moodle é um sistema complexo, com muitas 

partes, seu código está sempre sendo implementado. A sua interface pode ser 

personalizada usando diferentes temas e podem ser feitas muitas configurações. O 

seu conteúdo pode ser produzido por qualquer professor ou qualquer estudante, por 

isso pode-se dizer que acessibilidade neste ambiente não é um estado, e sim um 

processo de melhoria contínua. 

A próxima seção aborda alguns trabalhos que serviram como referencia para 

esta pesquisa, pois abordam recomendações de acessibilidade para deficientes 

visuais no Moodle. 

 

1.4 Trabalhos Correlatos 

 

Conforme descrito na introdução, esta dissertação  teve como objetivo criação 

de um guia de diretrizes de acessibilidade para apoiar os professores na elaboração 

de suas disciplinas ou cursos, quando estes necessitarem de auxilio para 

disponibilizarem materiais para alunos com deficiência visual. 

 Para elencar tais diretrizes, diferentes trabalhos de outros autores, bem como 

modelos e diretrizes universais, foram considerados.  Esta seção tem como objetivo 

apresentar alguns destes trabalhos, apontando as contribuições dos mesmos e 

como pretende-se utilizar tais trabalhos na presente proposta. Entre os trabalhos 

analisados podem ser destacados os apresentados por Fialho (2014) e Silva et al. 

(2013). 
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Fialho (2014) afirma que várias universidades, incluindo a Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), fazem uso do AVEA Moodle. A utilização de tais 

ambientes é fundamental ao processo de ensino e aprendizagem dos discentes, 

mas sabe-se que esse espaço virtual ainda apresenta barreiras no acesso aos 

conteúdos e outras informações, principalmente para o aluno com deficiência.  A 

organização da informação no ambiente virtual, como ela chega até o acadêmico e o 

conteúdo são alguns exemplos de que, além da estrutura do Moodle, a ação 

docente também é imprescindível neste processo (FIALHO, 2014). 

O autor, em sua pesquisa (FIALHO, 2014), desenvolveu um estudo de caso 

em uma universidade federal para investigar, por meio de um questionário online, o 

que os docentes desta universidade sabiam sobre acessibilidade e colocavam em 

prática na publicação de materiais educacionais no ambiente Moodle. O trabalho de 

Fialho (2014) teve como objetivo promover a acessibilidade do ambiente de 

aprendizagem virtual da instituição em questão, orientando docentes na publicação 

de materiais e técnicos de informática na manutenção do ambiente Moodle. Com 

base nas experiências descritas pelo corpo docente e na avaliação do Moodle, 

foram propostas recomendações para os docentes e para a equipe responsável pela 

manutenção do Moodle 

 Segundo o autor, com base nas experiências descritas pelos docentes e na 

avaliação do Moodle, foram propostos dois tipos de recomendações, uma para o 

corpo docente e outra para a equipe responsável pela manutenção do Moodle.. 

O Quadro 14 mostra uma síntese das diretrizes propostas pela pesquisa para 

o corpo docente. 

 

 

1. Conhecer o Desenho Universal 
2.Conhecer como pessoas com deficiência acessam ou podem usar o MOODLE 
3. Conhecer as opções de acessibilidade do MOODLE 
4. Disponibilizar documentos em formatos acessíveis 
5. Garantir a leitura e a compreensão das informações 
6. Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano 
7. Publicar material multimídia acessível 

 

Quadro 14 – Recomendações de acessibilidade.   
Fonte: Fialho (2014) 
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O Quadro 15 abaixo mostra as recomendações para a equipe responsável 

pela manutenção 

 

1.Manter conformidade com o Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico 
2. Avaliar a usabilidade do MOODLE com a participação de docentes eestudantes, incluindo 
pessoas com deficiência 
3.Oferecer orientação para o uso do MOODLE  

 

Quadro 15 – Recomendações de acessibilidade manutenção.   
Fonte: Fialho (2014) 

 

Outro trabalho analisado é o apresentado por Silva et al. (2013), que discute a 

utilização do referencial teórico sobre Desenho Universal para a Aprendizagem 

A pesquisa foi realizada no curso de pedagogia a distância, com habilitação 

em séries iniciais e educação infantil, na UDESC (Universidade Estadual do Estado 

de Santa Catarina), pois este curso é direcionado principalmente a pessoas com 

deficiência visual e auditiva.  

Os autores, avaliaram diversos  aspectos para  construir as  diretrizes visando  

a melhor acessibilidade deste ambiente que resultou em um referencial para guiar a 

organização do AVEA Moodle.  

O trabalho apresenta uma análise sobre a acessibilidade dos conteúdos 

disponibilizados no AVEA Moodle. Esta análise foi feita pelos próprios autores, que 

tomaram com referencia sua experiência com usuários com deficiência (visual e 

auditiva) e também em pesquisa bibliográficas e tomaram como base os aportes 

teóricos que tratam de acessibilidade para se guiarem.   

 O objetivo da pesquisa foi contribuir para a elaboração de interfaces virtuais 

mais acessíveis para todos os acadêmicos, através deste guia que foi desenvolvido. 

Considerando os resultados obtidos na avaliação, os autores apresentaram 

algumas sugestões para a disponibilização do conteúdo no ambiente de 

aprendizagem Moodle, apresentadas no Quadro 16. 
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1.Coloque cada informação em diferentes mídias: LIBRAS, TXT. 
2. Descreva todas as figuras (gráficos, imagens, fórmulas etc.). 
3. Permita que o/a aluno/a participe do fórum utilizando-se de diferentes formas de linguagem: 
falada, em LIBRAS, escrita ou ainda pictografada. 
5. Não coloque texto muito grande no fórum e não insira links no meio do texto (a pessoacom 
deficiência visual pode confundir-se facilmente, tendo que reiniciar a leitura). 
6. Priorize as tarefas de arquivo único, que é um recurso mais compatível com o leitor detela. 
7. Disponibilize o número de pessoas no grupo para o chat de acordo com o público atendido. 
O fato do chat ser muito dinâmico e com um número grande de participantes,possibilita que o 
aluno que usa um leitor de tela tenha dificuldade na participação. Neste sentido, a sugestão é 
que o número de participantes seja reduzido, incluindo no máximo 10 por grupo. É importante, 
também, que o professor oriente os estudantes para que desabilitem a opção de rolagem 
automática e explique as regras da conversa (se manifestar um de cada vez e esperar a 
resposta) para contemplar as pessoas cegas e outras com dificuldade na leitura. 

 

Quadro 16– Recomendações para disponibilizar conteúdos.  
Fonte (SILVA et al., 2013) 

 

Todos os trabalhos e modelos analisados buscaram apresentar um conjunto 

semelhante de diretrizes que podem ser utilizados de forma a criar ambientes 

acessíveis. No entanto, todos disponibilizam tais diretrizes sem um auxílio mais 

detalhado de como implantar as mesmas em AVEA, sendo que mesmo os trabalhos 

que tomaram o Moodle como exemplo não detalharam como aplicar tais diretrizes. 

Ainda, estas informações encontram-se disponibilizadas por meio de documentos 

estáticos e, em sua maioria, descritas de maneira puramente textual. 

A atual pesquisa é baseada na fusão da pesquisa realizada por Fialho (2014) 

e Silva (2013), sendo que ambas dão subsídios para novas testagens, acréscimos e 

modificações das atuais diretrizes, buscou-se o que tem de melhor em todas e ainda 

outros embasamentos teóricos e testes, para criar um novo guia de diretrizes. 

Para criar e disponibilizar este guia surgiu à proposta de construção de um 

Objeto de Aprendizagem do tipo Livro (recurso presente no Moodle), que pudesse 

apresentar tais diretrizes. 

Com a criação deste objeto de aprendizagem pensou-se em disponibilizar aos 

professores as diretrizes desenvolvidas de uma forma mais eficiente, pelo fato do 

livro ser um recurso educacional do ambiente Moodle (embutido no ambiente), em 

vez de ser um guia separado, o que o difere dos outros, pois estes não interagem, 

porque estes estão dentro de uma pesquisa de forma estática sem interatividade.  

Buscou-se apresentar as informações de uma forma mais organizada e 

funcional, proporcionando a inserção de links para cada diretrizes, que permitem que 
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o professor possa se encaminhar diretamente para a diretriz que deseja, tornando o 

acesso mais direto e otimizado. 

Na forma de objeto de aprendizagem possibilita trazer, junto ao livro, 

exemplos de como implementar as diretrizes no Moodle, incorporando links que 

levem o professor diretamente para a funcionalidade que está sendo explicada, 

possibilitando ao mesmo executar as instruções de forma mais facilitada. 

Também foi possível disponibilizar exercícios que podem ser realizados 

dentro do próprio ambiente (atividades de treinamento), relacionadas a cada diretriz 

de acessibilidade e sua implantação no ambiente. Com isto, o professor pode 

acessar as informações uma determinada diretriz, e realizar exercícios que o 

orientem para a implementação da mesma no Moodle. 

Assim como inserir links que conduzam às referências bibliográficas que 

foram utilizadas como base para o desenvolvimento das diretrizes, possibilitando ao 

professor poder acessar os documentos (na íntegra) que ajudaram a compor as 

diretrizes. 

 Com a criação do guia por meio de um livro do Moodle, pode-se tornar a 

leitura e implementação das diretrizes um processo mais atrativo e motivacional para 

o professor, considerando a diversidade de formas (áudios, vídeos, textos, links, etc) 

implementadas pelo mesmo, bem como o a riqueza e detalhamento na 

apresentação do conteúdo das diretrizes ao professor. As próximas seções 

destacam os procedimentos metodológicos e a apresentação do mesmo. 

 

 



2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia de um trabalho refere-se à escolha dos procedimentos e 

também ao embasamento teórico que faz o pesquisador optar por um determinado 

tipo de investigação, que irão nortear a pesquisa.  

Neste trabalho foi feito um estudo descritivo e exploratório com delineamento 

bibliográfico de abordagem qualitativa. Como referencial teórico foram utilizados 

autores que se dedicam a pesquisa qualitativa como (MINAYO, 2004) e 

(DESLANDES, 2004), os quais serão apresentados conforme desenvolvimento e 

descrição das etapas da pesquisa. 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificada (MINAYO, 

1994). 

Para Delandes (2004), a metodologia não só contempla a fase de exploração 

de campo (escolha do espaço de pesquisa, escolha do grupo de pesquisa, 

estabelecimento de critérios de amostragem e construção de estratégias para 

entrada em campo) como a definição de instrumentos e procedimentos para a 

análise dos dados. 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo Geral 

 

A criação de um guia de diretrizes de acessibilidade para apoiar os 

professores na elaboração de suas disciplinas ou cursos, quando estes 

necessitarem de auxílio para disponibilizarem materiais para alunos com deficiência 

visual. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 • Localizar, selecionar e avaliar diretrizes de acessibilidade para elaboração 

de cursos ou disciplinas no Moodle; 
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 • Desenvolver um objeto de aprendizagem para disponibilizar as diretrizes 

selecionadas; 

 • Criar um curso, baseado nas diretrizes contidas no livro, para ser testado por 

alunos com deficiência visual; 

 • Avaliar o comportamento de alunos deficientes visuais na utilização do 

Moodle; 

 

2.2 Etapas da pesquisa 

 

Etapa 1 - Levantamento das diretrizes: Foi feito através de pesquisas na 

internet, foram utilizados como principais referências as seguintes base de dados: 

Google acadêmico, site scielo ( Scientific Electronic Library Online), site do governo 

brasileiro o (e_MAG) e site CAST (Universal Design for Learning guide lines version 

2.0). 

Etapa 2 - Contato e acompanhamento dos alunos deficientes visuais: 

foram dois alunos deficientes visuais , um do ensino presencial o acompanhamento 

deste aluno foi de forma presencial em aulas onde o aluno estava no laboratório de 

informática da UFSM, utilizando o Moodle, para realizar as tarefas e ver material da 

disciplina do curso ao qual esta matriculado, com o outro foi feito contato apenas via 

mensagem eletrônica.  

Etapa 3 - Seleção das diretrizes para nortear a elaboração do livro: 

Leitura das recomendações de acessibilidade feitas pelo e-MAG, das 

recomendações da WCAG 2.0, dos princípios do Desenho Universal e também de 

trabalhos feitos por outros pesquisadores, já citados anteriormente nesta pesquisa e 

também elaboração de diretrizes a partir das já existentes e criação de novas. 

Etapa 4 - Construção do livro: Em duas etapas 

• Etapa 4.1: Foi feita em uma disciplina teste do ambiente de  capacitação da 

UFSM, onde a pesquisadora estava cadastrada. 

• Etapa 4.2: A disciplina teste foi transferida para um servidor, onde foi 

instalada a mesma versão da capacitação, neste momento foi tratado apenas o 

conteúdo do livro e a conclusão deu-se neste mesmo ambiente. 

Etapa 5 - Revisão: Foram feitas várias revisões e adaptações no livro com o 

propósito de deixá-lo o melhor possível.  



53 

 

Etapa 6 - Disponibilização do livro para os professores criarem cursos: 

Foi criado login e senha para três professores, no ambiente do curso foi 

disponibilizado o livro para estes tomarem como referência para criar um curso 

acessível sobre tema livre. 

Etapa 7 - Criação de curso de curso pela autora para os alunos 

deficientes visuais testarem a acessibilidade deste: foi criado um curso teste 

(Apêndice D) com três tópicos e utilizou todas as recomendações para atividades 

acessíveis, criando uma atividade para cada recomendação e para testar este curso 

foram convidados dois alunos deficientes visuais.  

Etapa 8 - Testagens e reorganização do livro a partir dos pareceres e 

respostas dos questionários pelos professores e alunos: Quando foi dado o 

feedback pelos professores colaboradores e também feita a análise dos pareceres 

dos alunos e o refinamento dos dados colhidos, foram reorganizadas algumas 

recomendações de acessibilidade. 

Etapa 9 - Reconstrução do livro: O foi modificado em determinados pontos, 

onde foram verificadas necessárias alterações depois dos testes. 

 

2.3 Procedimentos de coleta de dados 

 

* Acompanhamentos de um aluno deficiente visual, de forma presencial foram 

feitas observações de como o aluno utilizava o ambiente Moodle, quais eram as 

suas dificuldades com o material disponibilizado, com as atividades; 

* A avaliação foi feita por três professores, dois destes são professores da 

UFSM e o outro é professor do Instituto Federa Farroupilha - Campus Santo 

Augusto-RS, esta avaliação deu-se através da elaboração de cursos pelos 

professores estes cursos foram tema livre, e os mesmos utilizaram as diretrizes 

como referência tanto para disponibilização de materiais, como para as atividades, 

cada curso foi composto de 3 (três) tópicos ou semanas. Eles tiveram o Livro 

Diretrizes de Acessibilidade para Deficientes Visuais em Cursos no Moodle, 

disponibilizado no ambiente de seu curso, depois de finalizados foram obtidos 

feedbacks e pareceres e através de questionário (Apêndice C); 

* Curso elaborado pela autora e realizado por dois alunos deficientes visuais, 

com perda total da visão, ambos estão em curso superior um deles cursa 
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licenciatura em Informática e outro cursa pedagogia e possuem um bom 

conhecimento sobre tecnologia, neste caso uso de leitores de tela no AVEA Moodle, 

o curso foi avaliado através de feedbacks obtidos através de pareceres e através de 

questionário (Apêndice B); 

 

2.4 Instrumentos de Coleta 

 

* Participaram cinco sujeitos, três professores estes foram denominados 

professor A, professor B e professor C e dois alunos com deficiência visual total, 

estes foram denominados de aluno A e aluno B ; 

* Questionário para os alunos (Apêndice B) e pareceres; 

* Questionário para os professores (Apêndice C); 

O questionário disponibilizado para os alunos foi composto por 20 (vinte) 

questões fechadas e 1 (uma) aberta, teve como referência o questionário aplicado 

por Fialho (2014). Neste instrumento foi utilizada a escala Likert, desenvolvida por 

Rensis Liker, de acordo com Junior  e Costa (2014, p.5) “esta escala de verificação 

consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto de afirmações 

relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de 

concordância”  conforme mostra  a figura 16 mostra.  

O questionário aplicado aos professores teve como referencia a pesquisa de 

Romero et al. (2009), que apresenta um estudo sobre a análise de roteiros de 

objetos de aprendizagem. 

Este teve duas partes, as questões de 1 a 4 são referentes as diretrizes e as 

questões de 5 a 13 são referentes ao livro como objeto de aprendizagem e ultima é 

um questão aberta e optativa. Utilizou-se a escala Likert, da mesma forma que 

utilizou-se para o questionário com os alunos. 

Optou-se por utilizar a escala Likert, devido a ser de mais fácil para 

mensuração dos dados, segundo Romero et al  é através da mensuração que é um 

dos meios pelos quais são acessados e descritos os dados para compreender os 

fatos e fenômenos de interesse. 

O Quadro 17 mostra um exemplo desta escala para medição de satisfação 

com um serviço, em 5 pontos 
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1. Discordo totalmente 
2. Discordo parcialmente 
3. Não concordo e nem discordo (indiferente) 
4. Concordo parcialmente 
5. Concordo totalmente 

 

Quadro 17 – Escala Likert, grau de satisfação.  
Fonte: PMKT – Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia 

 

 

2.5 Construção do produto 

 

Para Viera e Nicoleit (2007), pode-se definir um Objeto de Aprendizagem (OA) 

como um recurso digital que pode ser utilizado como auxílio ao processo de ensino-

aprendizagem e que tem a capacidade de ser reutilizado em vários contextos de 

maneira a facilitar a apropriação do conhecimento. Considerando os recursos 

educacionais presentes no Moodle, classifica-se o Objeto de Aprendizagem 

desenvolvido neste trabalho como um recurso do tipo Livro, sendo que o mesmo foi 

desenvolvido de acordo com as funcionalidades e especificidades deste recurso. O 

Livro é uma atividade formada por um conjunto de páginas, sendo que, no Moodle, é 

um material didático digital com conteúdo para estudo (TUTORIAL MOODLE, 2014). 

O processo de desenvolvimento do Objeto de Aprendizagem teve como base 

a abordagem de Design Instrucional, o qual pode ser definido como o processo de 

identificar um problema de aprendizagem e desenhar, desenvolver, implementar e 

avaliar uma solução para este problema (FILATRO, 2008). Entre os modelos mais 

conhecidos de Design Instrucional destaca-se o modelo ADDIE, formado pelas 

etapas de Análise (Analisys), Desenho (Design), Desenvolvimento (Development), 

Implementação (Implementation) e Avaliação (Evaluation). 

Na primeira etapa, de Análise, foi definido o público-alvo do OA, que são os 

professores que usarão o objeto para guiá-los na elaboração e disponibilização de 

cursos acessíveis. Ainda, foram definidos o tema e o escopo, sendo que podemos 

considerar Acessibilidade para Deficientes Visuais no Moodle como o tema central e, 

como escopo, os conteúdos associados às diretrizes de acessibilidade 

desenvolvidas. As diretrizes foram desenvolvidas com base nos trabalhos analisados 

e já descritos.  

Na fase de Desenho, foram planejadas as atividades e unidades de 

aprendizagem do OA. Considerando a organização do livro criado, o mesmo é 
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composto pelas diretrizes de acessibilidade, sendo que cada página do livro é 

composta por uma diretriz e a explicação de como ela deve ser implementada (como 

se fossem capítulos do livro). Ainda, para cada diretriz apresentada, são propostas 

atividades, links para assuntos relacionados e indicação de sua implementação no 

Moodle. 

No que concerne às fases de Desenvolvimento, cabe salientar que foi 

desenvolvida uma primeira versão do livro como um protótipo inicial, que foi utilizada 

e avaliada por professores e por alunos deficientes visuais, sendo que, mediante 

esta primeira avaliação, o mesmo foi refinado, passando pelo processo detalhado de 

desenvolvimento para sua versão final.Para a avaliação da primeira versão do livro, 

três professores foram convidados a desenvolver uma disciplina fictícia dentro do 

ambiente Moodle, sendo que os mesmos tiveram acesso ao Livro que tem como 

orientação a criação de um ambiente acessível para deficientes visuais. A partir do 

desenvolvimento deste ambiente e utilização do Livro de Diretrizes de 

Acessibilidade, os mesmos avaliaram o Objeto de Aprendizagem considerando 

aspectos relacionados à Usabilidade, Experiência de Uso e Funcionalidade. Esta 

avaliação foi feita por meio de um questionário aplicado aos docentes (Apêndice C)  

Quanto à colaboração dos discentes, eles participaram de um curso 

acessível, o qual foi desenvolvido pela autora desta pesquisa, curso este contendo 

atividades e textos seguindo as diretrizes. Após os alunos participarem do curso, 

executando as unidades desenvolvidas, também responderam a um questionário e  

trouxeram suas contribuições à esta pesquisa. O questionário aplicado aos 

estudantes encontra-se disponível no (Apêndice B). 

 

 



3 DESENVOLVIMENTO 

 

Este capítulo esta dividido em duas partes: a primeira seção descreve as 

diretrizes que foram criadas para orientar a elaboração de cursos no ambiente virtual 

MOODLE. A segunda mostra o processo de construção do objeto de aprendizagem 

que abriga as diretrizes. 

 

3.1 Diretrizes de acessibilidade para desenvolvimento de cursos no Moodle 

 

As diretrizes foram criadas e implementadas em quatro grupos: diretrizes para 

configuração do ambiente, diretrizes para definição e organização dos recursos, 

diretrizes para definição e organização das atividades e recomendações gerais. 

Cabe salientar que as diretrizes são de caráter genérico e foram propostas 

baseadas na versão 2.7.4+ do Moodle. 

 

3.1.1 Diretrizes para configuração do ambiente 

 

Estão divididas em: 

a) Habilitar o leitor de tela; 

b) Configurar blocos e tópicos; 

c)  Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano; 

d)  Descrever todas as figuras; 

A diretriz Habilitar o leitor de tela mostra como habilitar o leitor de tela no 

Moodle, pois este possui a opção de habilitar o uso do leitor de tela, a partir da 

versão 1.9, que poderá tornar a interface mais acessível. Com o leitor de tela 

habilitado fica mais fácil para o aluno navegar no curso ou disciplina, pois ele 

permite que diferentes recursos sejam acessados por quem possui alguma limitação 

visual. 

Esta diretriz foi proposta com base na pesquisa de Fialho (2014), pois um 

aluno com deficiência visual necessita utilizar o leitor de tela para poder utilizar um 

ambiente virtual, caso contrário, não conseguirá ter acesso as informações. Com 

base no exposto habilitar o leitor de tela do Moodle tornará o uso de leitor de tela 

mais fácil.  

http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/tool/print/index.php?id=13#ch24
http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/tool/print/index.php?id=13#ch27
http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/tool/print/index.php?id=13#ch11
http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/tool/print/index.php?id=13#ch32
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Para habilitar o leitor de tela é necessário acessar o link “Configurações de 

perfil”, no bloco Administração, e selecionar a opção “Modificar Perfil”. Após, na 

interface seguinte, deve ser setada a opção “sim”, no item leitor de tela. A Figura 4 

apresenta esta configuração no Moodle. 

 

 
 

Figura 4 – Habilitar Leitor de Tela 
Fonte: pesquisa 
 

 

A diretriz Configurar blocos e tópicos tem como objetivo trazer sugestões 

de como facilitar a navegação no ambiente de uma disciplina ou curso, destacando 

que deve-se deixar visíveis apenas os blocos extremamente necessários. Quando 

houver necessidade, estes podem ser liberados para visualização.  Dalcin (2015), 

em sua recente pesquisa com um aluno deficiente visual, sugere que os blocos 

sejam alocados a direita do ambiente, pois o leitor de tela inicia a leitura da esquerda 

para direita, o que facilitará o seu trajeto, chegando primeiramente às informações 

essenciais dos blocos da parte central. 

Além disso, é importante suprimir as semanas (ou tópicos) que não estão 

sendo estudados no momento, configurando as seções do curso para tal. Esta 
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configuração tem como objetivo deixar em evidência apenas os conteúdos 

pertinentes em determinado momento.  

Os blocos são ocultados por meio de um ícone que fica no canto superior 

direito, este ícone é representado por um sinal de menos.  

Para mover um bloco, é necessário selecionar o ícone de mesmo nome e 

com este selecionado, basta arrastar o bloco pressionando o mouse até o lado 

direito da tela, pois os blocos posicionados ao lado direito da tela melhoram a 

navegação, e como mencionado anteriormente devido ao leitor de tela. 

Finalmente, para configurar a supressão de seção ou tópicos deve-se acessar 

o bloco “Administração”, selecionar a opção “Editar Configurações” e será exibida a 

opção que deve ser escolhida - “suprimir/ocultar seções”. A figura 5 apresenta esta 

configuração. 

 
 

 
Figura 5 – Tela configuração suprimir ou ocultar seções 
Fonte: pesquisa 

 

 

A diretriz Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro 

plano, sugere que se ofereça um contraste entre os planos no ambiente do curso ou 

http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/tool/print/index.php?id=13#ch11
http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/tool/print/index.php?id=13#ch11
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disciplina, pois pessoas com baixa visão têm, frequentemente, dificuldade em ler um 

texto que não faça contraste com o plano de fundo. Isto pode tornar-se ainda mais 

acentuado se a pessoa sofrer de um tipo de déficit de visão da cor que reduza o 

contraste ainda mais. Fornecer uma relação de contraste de luminescência mínima 

entre o texto e o fundo pode tornar o texto mais legível, mesmo se a pessoa não 

distinguir a gama completa de cores. Também funciona para as pessoas que não 

distinguem qualquer cor. 

A ferramenta ASES7, disponível online, auxilia na avaliação do contraste entre 

duas cores, uma correspondente ao plano de fundo e outra correspondente ao 

primeiro plano.  

Para escolher um tema no Moodle, ou mudá-lo, é necessário que o professor 

tenha perfil (status) de administrador do sistema. Sugere-se que o professor que não 

tiver status de administrador entre em contato com a equipe de suporte e peça para 

mudar o tema, sugerindo as cores de acordo com o contraste que é necessário para 

que a aparência torne-se mais acessível. 

Para acessar esta opção, é necessário clicar no bloco “Administração”, 

escolher a opção “Configurações” e, dentro desta opção, selecionar a opção “Forçar 

Temas”, que permite escolher os temas disponíveis no Moodle, alterando assim a 

cor de fundo da página do seu curso.  

O Moodle possui um conjunto de temas disponíveis em sua base de dados, 

mas é possível criar um tema novo. 

Esta diretriz teve como base a pesquisa de Fialho (2014) e a recomendação 

oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano (e-MAG, 2014). 

A diretriz Descrever todas as figuras, explica que o fato de descrever uma 

figura (gráfico, imagens, fórmulas etc.), fará com que o leitor de tela leia esta 

descrição para o aluno com deficiência visual, possibilitando que este possa 

compreender o que existe nesta imagem que ele não está visualizando. 

No Moodle, imagens podem ser inseridas em alguns momentos, tais como na 

edição de um texto, página web, livro, fórum, rótulo. Para descrever uma imagem, 

inicialmente, é necessário selecionar o ícone “inserir imagem”, para selecionar o 

arquivo que contém a imagem desejada. Na interface de inserção da imagem, é 

possível visualizar o campo descrição da imagem, sendo que, neste campo, deve-se 
                                                           
7 ASES: Link para o site http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG/ases-avaliador-
e-simulador-de-acessibilidade-sitios 

http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/tool/print/index.php?id=13#ch32
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fazer um relato do que aparece na imagem a ser inserida.  A figura 6 mostra a 

interface de inserção de uma imagem, destacando o campo para descrição textual 

da mesma. 

 

 

 

Figura 6 – Interface de inserção de uma imagem 
Fonte: pesquisa 

 

Esta diretriz tem como referencia a recomendação, fornecer alternativa em 

texto para as imagens do sítio (e-MAG, 2014), descreva todas as figuras (gráficos, 

imagens, formulas) de Silva et al (2013). 

 

3.1.2 Conjunto de diretrizes referente à definição e organização dos recursos 

 

As diretrizes estão divididas em: 

a) Sugerir adequadamente o conteúdo dos Links. 

b) Disponibilizar os vídeos acompanhados de descrição sonora e textual. 

c) Colocar as informações em diferentes mídias. 

 A diretriz Sugerir adequadamente o conteúdo dos Links, esclarece que, 

caso o aluno deficiente visual use um leitor de tela, este sempre lê primeiramente o 

nome do link. Desta forma, este deve deixar claro sobre a que assunto o link se 

refere, caso contrário, o aluno pode ter dificuldade em compreender de forma rápida 

o conteúdo do texto. 

http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/view.php?id=13&chapterid=30
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 É preciso considerar que quando um usuário de leitor de tela navega pelos 

links de uma página, recebe apenas a informação do texto do link e não de todo o 

seu contexto. Por isso, o título do link deve descrever o seu destino (BRASIL, 2011). 

 Um link, no Moodle, pode ser inserido de duas formas: como um recurso 

educacional do tipo URL ou como um link em um texto que está sendo criado por 

meio dos editores de texto do Moodle. No caso da inserção de URL, ao escolher a 

opção “inserir recurso do tipo URL”, será aberta uma interface na qual o professor 

deverá preencher o nome da URL (link), uma descrição e indicar o endereço da 

mesma. O campo “Nome” é o que será inserido como rótulo (título) que será lido 

pelo leitor de tela. Como mostra figura 7. 

 

 

 

Figura 7 – Interface inserção de link URL 
Fonte: pesquisa 

 

A outra maneira é como um link em um texto que está sendo criado por meio 

dos editores de texto do Moodle, sendo que, no texto, é necessário selecionar a 

palavra a qual será atribuída o link e depois selecionado o ícone “inserir ou editar 

link”. Como mostra a figura 8. 
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Figura 8 – Inserção de Link no texto 
Fonte: pesquisa 

 
 

 Esta diretriz teve como referencia a recomendação do e-MAG . BRASIL 

(2014) – “Fornecer alternativa para vídeo”.  

 A diretriz Disponibilizar os vídeos acompanhados de descrição sonora ou 

textual descreve que todos os vídeos que não incluam áudio devem ser 

disponibilizados de forma a oferecer uma alternativa sonora ou textual para que 

usuários deficientes visuais possam compreender o conteúdo publicado. Deve-se 

fornecer descrição de todas as informações que são apresentadas na forma visual e 

que não façam parte dos diálogos, bem como disponibilizar um arquivo com 

a alternativa de texto que indica o conteúdo do vídeo ou em formato de   

audiodescrição8.  

 No arquivo alternativo deve-se descrever da mesma forma o vídeo, mas em 

formato textual, pois assim o aluno deficiente visual compreenderá o que aparece no 

vídeo.  

 Esta diretriz teve como referência a recomendação oferecer alternativa para 

vídeo do sitio do  e-MAG (2014). 

                                                           
8 Audiodescrição: O recurso consiste na descrição clara e objetiva de todas as informações que 
compreendemos visualmente e que não estão contidas nos diálogos, como, por exemplo, expressões 
faciais e corporais que comuniquem algo, informações sobre o ambiente, figurinos, efeitos especiais, 
mudanças de tempo e espaço, além da leitura de créditos, títulos e qualquer informação escrita na 
tela.( http://audiodescricao.com.br/ad/o-que-e-audiodescricao/).  
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A diretriz, Colocar as informações em diferentes mídias, explica que deve-

se fornecer a mesma informação por meio de diferentes formatos, contemplando 

assim a categoria 1 do Desenho Universal, que afirma que "deve-se proporcionar 

modos múltiplos de apresentação" . 

Fialho (2014) recomenda que todos os vídeos que não incluem áudio devem 

ser disponibilizados de forma a oferecer uma alternativa sonora ou textual para que 

usuários com deficiência visual possam compreender o conteúdo publicado. 

Para efetuar a inserção de conteúdos em diferentes formatos (áudio, vídeo, 

texto, etc.) o recomendado é que se escolha o recurso arquivo, pois este tipo de 

tarefa possibilita enviar vários formatos  e tipos de arquivos, deixando a critério do 

aluno deficiente visual qual é o formato mais adequado para ele.  

Na semana ou tópico, é necessário selecionar o campo “adicionar atividade 

ou recurso”, neste caso, recurso, que exibirá uma lista (campo list box) de tipos de 

recursos, na qual deve ser selecionada a opção “arquivo”. Conforme mostra a figura 

9. 

 

 
 

Figura 9 – Seleção do Recurso Arquivo 
Fonte: pesquisa 
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3.1.3 Conjunto de diretrizes pa definição e organizações das atividades 

 

 Estão divididas em: 

 a) Permitir o uso de diferentes formas de linguagem 

 b) Elaborar orientações claras e objetivas para as atividades 

 c) Inserir apenas uma questão por página no questionário 

 d) Atribuir editor de texto simples para Wiki 

 e) Organizar os estudantes em grupos pequenos para o chat 

 f) Priorizar as tarefas de arquivo único 

 A diretriz Permitir o uso de diferentes tipos de linguagem, teve como 

referência a categoria 2 do desenho universal que recomenda que deve-se 

proporcionar modos Múltiplos de Ação e Expressão (CAST, 2011),  e também na 

recomendação 3  de Silva et al. (2013) que afirma que deve-se permitir que o aluno 

participe do fórum utilizando diferentes formas de linguagem. Está diretriz sugere  

que os textos de enunciado do fórum disponibilizado pelo professor quanto às 

respostas do aluno, sejam, por exemplo, um arquivo de áudio. 

 Ainda, na opção tipo de fórum, deve-se escolher a opção “Uma única 

discussão simples”, pois considera-se que com esta opção ficará menos confuso 

para o aluno com deficiência visual, conforme Claro (2013)  é um único tópico em 

uma única página  é usado para organizar discussões breves com foco em um tema 

preciso. 

 Em anexos, escolher no mínimo “1MB”, pois suportará o envio de vários tipos 

de arquivos exemplo de áudio. Conforme  mostra a figura 10. 

 

http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/view.php?id=13&chapterid=34
http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/view.php?id=13&chapterid=6
http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/view.php?id=13&chapterid=35
http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/view.php?id=13&chapterid=36
http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/view.php?id=13&chapterid=7
http://200.18.72.10/moodle278/mod/book/view.php?id=13&chapterid=28
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Figura 10 – Interface de Configuração do Forúm 
Fonte: pesquisa 

 

 

 A  inserção de arquivo de áudio na descrição do fórum pode ser feita por meio 

do ícone “inserir a mídia Moodle”. A figura 11 mostra a tela. da inserção deste 

arquivo.  

 

 

 
Figura 11 – Tela inserção de Arquivo de Áudio 
Fonte: pesquisa  
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A diretriz Elaborar orientações claras e objetivas para as atividades, 

explica que orientação ou enunciado da atividade fórum deve ser simples, clara, 

objetiva utilizando texto pequeno e sem links no meio.  

De acordo com Silva et al. (2013),  o aluno deficiente visual não consegue 

perceber a informação como um todo e textos grandes dificultam o entendimento. 

 Os links também quebram a ordem do texto, pois o leitor de tela lê o link, mas 

não acessa o conteúdo.. As pessoas com deficiência visual podem confundir-se 

facilmente, tendo que reiniciar a leitura. Se for necessário, sugere-se usar material 

complementar para explicar melhor, Deve-se fazer na forma de tópicos relacionados, 

ou seja, coloque abaixo depois de concluído o texto todos os tópicos (links).  

A diretriz Inserir apenas uma questão por página no questionário, de 

acordo com Dalcin (2015), a tarefa questionário deve ser configurada para 

apresentar apenas uma questão por página, pois isso torna a apresentação mais 

simples e facilita o percurso feito pelo leitor de tela. Desta forma, o estudante pode 

ouvir uma questão de cada vez e respondê-la com maior atenção antes de passar 

para a próxima. 

Para configurar esta opção no Moodle, deve-se selecionar a alternativa  

“adicionar atividade ou recurso”, selecionar a atividade “questionário”, que abrirá a 

interface de inserção de novo questionário. Nesta interface, deve-se inicialmente, 

informar o nome do questionário, logo em seguida abrirá outra interface onde deve 

ser selecionada a opção “cada pergunta”, esta opção fará que cada questão esteja 

em uma página. 

A diretriz Atribuir  editor de texto simples para Wiki, refere-se a utilizar o 

editor de texto simples para a atividade Wiki, pois de acordo com Dalcin (2015), na 

edição da atividade tipo wiki, deve-se utilizar o editor de texto simples, e não a 

ferramenta de edição de HTML, pois esta confunde o aluno com deficiência visual no 

momento de editar e compreender os elementos. 

Esta é uma configuração que pode ser feita apenas pelo administrador, o 

professor que não possuir tal status deve solicitar à equipe responsável para fazê-lo. 

No bloco “administração”, deve-se selecionar a opção “editar configurações” e 

escolher a opção “área de texto simples”. 
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A diretriz Organizar os estudantes em grupos pequenos para o chat, 

Morgan (1997) e Suter (2000) consideram que o número ideal de participantes se 

situa entre os 8 a 10 indivíduos. Os participantes devem ser selecionados e esta 

seleção deve assegurar, segundo Galego e Gomes (2005), o equilíbrio entre a 

uniformidade e a diversidade, ou seja, um equilíbrio entre pessoas com 

necessidades educacionais especiais e alunos comuns. 

Considerando o fato de o chat ser uma ferramenta com caráter de interações 

muito dinâmicas e, usualmente, realizado com um número grande de participantes, 

torna-se difícil o uso do leitor de tela, podendo comprometer a participação do aluno 

deficiente visual.  

É importante, também, que o professor oriente os estudantes com relação às 

regras da conversa (se manifestar um de cada vez e esperar a resposta) para 

contemplar as pessoas cegas e outras com dificuldade na leitura. 

Para realizar esta configuração no Moodle, na semana ou tópico, deve-se 

selecionar (no canto inferior direito), adicionar “recurso ou atividade”, neste caso 

atividade “chat”. A interface de criação de chat será exibida, onde deve-se inserir o 

nome do chat, conforme a figura 12. 
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Figura 12 – Interface de Criação do Chat 
Fonte: pesquisa 

 
 

  Na próxima interface ou segundo passo na opção “avançado”  escolher a 

opção “separar grupos”, pois nesta opção cada membro de grupo pode ver apenas 

seu próprio grupo, os outros são invisíveis, tornando-se menos confuso para as 

pessoas com necessidades educacionais especiais, no caso pessoas com 

deficiência visual. O professor deve criar e separar os grupos atendo os critérios 

desta diretriz. A figura 13 mostra esta interface. 

 

 
 

Figura 13 – Interface separar grupos 
Fonte: pesquisa 
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A diretriz Priorizar as tarefas de envio de arquivo único segundo estudos 

de SILVA et al. (2013), por meio de análise e também testes sobre a acessibilidade 

dos conteúdos disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, no 

curso de pedagogia a distância do Centro de Educação a Distância (CEAD) da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), constatou-se no ambiente e com alunos com deficiência visual que a 

tarefa envio de arquivo único é o recurso mais compatível com o leitor de tela. 

Com este tipo de atividade o aluno pode enviar qualquer tipo de arquivo, o 

que facilita para a pessoa com necessidade educacional especial, como por 

exemplo um arquivo de áudio ao invés de arquivo de texto. 

Na semana ou tópico é necessário adicionar “recurso ou atividade”, neste 

caso atividade, abrirá uma nova tela, selecionar a opção “tarefa”, na tela a seguir 

preencha os campos obrigatórios e na ultima tela nos tipos de envio, marque a 

opção “envio de arquivos”, no campo número máximo de arquivos enviados, 

selecione a opção “um”. 

As figuras 14 e 15 mostram os dois últimos passos.  

 

 

Figura 14 – Cadastro de Tarefa 
Fonte: pesquisa 
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Figura 15 – Continuação Cadastro de Tarefa 
Fonte: pesquisa 

 

Além da identificação de diretrizes específicas, voltadas para melhor 

utilização do AVEA Moodle, algumas diretrizes com recomendações gerais também 

foram elencadas, com o objetivo de auxiliar os professores na elaboração dos 

conteúdos educacionais. São elas: 

a) Recomendações de como construir textos mais acessíveis; 

b) Explicar abreviações, siglas, termos técnicos ou especializados. 

  Recomendações de como construir textos mais acessíveis para deixar o 

texto mais acessível deve-se verificar a pontuação e utilizar um corretor ortográfico, 

consideradas medidas importantes, pois os sintetizadores de voz reproduzem 

exatamente o que um leitor de tela lê. Assim, um texto mal escrito ortograficamente, 

com abreviaturas do tipo qdo (quando), palavras acentuadas de forma incorreta 

pode deixar um usuário sem entender o texto, ou tendo de parar a leitura corrente 

para voltar a trechos não entendidos pelos quais acabaram de passar (Queiroz, 

2008). 

 De acordo com as recomendações do e-MAG (BRASIL, 2014) "no texto deve-

se desenvolver apenas um tópico por parágrafo, utilizar sentenças organizadas de 

modo simplificado para o propósito do conteúdo (sujeito, verbo e objeto, 

preferencialmente)”. 

 E também Brasil (2014) recomenda: 
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Dividir sentenças longas em sentenças mais curtas, evitar o uso de jargão, 
expressões regionais ou termos especializados que possam não ser claros 
para todos, utilizar palavras comuns no lugar de outras pouco familiares, 
utilizar listas de itens ao invés de uma longa série de palavras ou frases 
separadas por vírgulas. Fazer referências claras a pronomes e outras partes 
do documento e utilizar, preferencialmente, a voz ativa (BRASIL, 2014). 

 

 A diretriz Explicar abreviações, siglas, termos técnicos ou especializados 

explica que na primeira ocorrência de palavras incomuns (ambíguas, desconhecidas 

ou utilizadas de forma muito específica), deve ser disponibilizada sua explicação ou 

forma completa. Essa explicação pode estar expressa no próprio texto (BRASIL, 

2014). 

 De acordo com as regras da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e também com as regras do Modelo de Acessibilidade em Governo 

Eletrônico (e-MAG) esta regra tem que ser cumprida para que o texto fique correto e 

também acessível para pessoas com deficiência, em especial a deficiência visual, 

pois como estes usam leitores de tela o texto fica mais compreensível.  A próxima 

seção apresenta o desenvolvimento do Livro. 

 

3.2 Desenvolvimento do Livro “Diretrizes de Acessibilidade para Deficientes 

Visuais para cursos no Moodle” 

 

 O livro desenvolvido é composto pelas diretrizes de acessibilidade descritas 

na seção anterior, sendo que cada diretriz é apresentada em um capítulo (uma 

página) contendo uma descrição da mesma, seu objetivo e como a mesma pode ser 

aplicada no Moodle. Cada página funciona como uma espécie de tutorial para que o 

docente que está lendo não fique com dúvidas, contendo informações adicionais 

sempre que necessário. Ainda, associado a cada diretriz encontra-se um link para 

um convite de desafio.  

 O desafio também está em uma página, sendo uma atividade que serve para 

o professor realizar um exercício sobre a diretriz estudada, de forma a consolidar 

sua aprendizagem. Nesta página ainda encontra-se disponível conteúdos de apoio.  

 Esta seção tem como objetivo descrever a organização do livro desenvolvido, 

sendo que seu conteúdo, na íntegra, pode ser visualizado no Apêndice A. 

 O livro possui uma página inicial – capa (figura 16), sendo que, a partir desta, 

pode-se navegar sequencialmente, ou por meio do sumário que fica no lado 
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esquerdo da tela, no qual têm-se os capítulos, por meio dos quais pode-se acessar 

diretamente a diretriz desejada. Este é o formato padrão do Moodle para 

configuração de recursos do tipo Livro. 

 

 

 
 

Figura 16 – Tela Inicial do Livro Diretrizes de Acessibilidade para deficientes visuais 
no Moodle 
Fonte: pesquisa 

 

As figuras 17, 18 e 19 mostram o sumário, que no livro, está localizado no 

lado esquerdo da tela. 
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Figura 17 – Tela sumário 
Fonte: pesquisa 
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Figura 18 - Tela Sumário continuação 
Fonte: pesquisa 
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Figura 19 – Tela Sumário continuação 
Fonte: pesquisa 

 

O livro está organizado da seguinte forma: Introdução e em quatro grupos de  

diretrizes são eles: Diretrizes para configuração do ambiente, Diretrizes para 

definição o organização dos recursos, Diretrizes para definição e organização das 

atividades e recomendações gerais, conclusão, glossário e referências.. 

A figura 20 apresenta o conjunto de diretrizes para configuração do ambiente 

 

 

 

 

Figura 20 – Tela Diretrizes para configuração do ambiente 
Fonte: pesquisa 

 

Esta página é composta pelos links para as diretrizes: Habilitar leitor de tela, 

Configurar blocos e tópicos, Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e 
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primeiro plano e Descrever todas as imagens. 

Considerando a diretriz a diretriz 2.1 - Habilitar o leitor de tela sua 

apresentação pode ser visualizada na figura 21, que destaca seu objetivo e como 

aplicar a mesma no Moodle. É importante salientar que as diretrizes são 

apresentadas seguindo este padrão, onde, inicialmente, seu título é apresentado e 

após uma descrição e objetivos da mesma são elencados. Após esta apresentação, 

é demonstrado como executar tal diretriz no Moodle, por meio de explicações 

textuais e figuras, que permitem uma representação mais rica de como fazer. 

 

 

 
 

Figura 21 – Tela diretriz 2.1 Habilitar o leitor de tela 
Fonte: pesquisa 
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A Figura 22 mostra o segundo passo para habilitar o leitor de tela. 
 

 

 
 

Figura 22 - Tela diretriz 2.1 Habilitar o leitor de tela 
Fonte: pesquisa 
 

 

A Figura 23 mostra o terceiro passo de como habitar o leitor de tela e também 

mostra um convite para o desafio, quando clicar com o mouse em cima da frase Link 

para o desafio abrirá uma nova página, onde tem uma atividade que o professor é 

convidado a fazer todos os passos para ver se conseguiu entender como habilita o 

leitor de tela. 
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Figura 23 - Tela diretriz 2.1 Habilitar o leitor de tela 
Fonte: pesquisa 
 

 

 Cabe salientar que sempre no final de cada diretriz tem um convite para um 

desafio, como mostrado no final da Figura 24.  

A Figura 24 apresenta a página do livro referente aos links para os desafios 

referentes à configuração do ambiente; é importante lembrar que estes links também 

estão disponíveis no sumário. 
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Figura 24 – Tela Desafios configuração do ambiente 
Fonte: pesquisa 

 

 

A Figura 25 apresenta um exemplo de desafio, neste caso, o desafio  

relacionado a diretriz de Habilitação do leitor de Tela. As páginas de desafio são 

compostas por um texto padrão, convidando o usuário a relembrar sobre uma 

determinada diretriz, indicando, em seguida, a atividade a ser realizada. Ainda, cabe 

destacar que todos os desafios possuem um link para material de apoio, 

denominado “Para saber mais”, referente ao conteúdo do mesmo. 
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Figura 25 – Tela desafio habilitar leitor de tela 
Fonte: pesquisa 

 

 O livro também possui um capítulo destinado a tecer conclusões sobre o tema 

desenvolvido, fazendo um breve encerramento do livro.  

Ainda, foi desenvolvida uma página denominada glossário (figura 27), que 

apresenta alguns termos desconhecidos usados em algumas das páginas. O 

Glossário funciona por meio da associação de links nestas expressões ou termos, 

conduzindo a uma explicação apenas se o usuário clicar nos mesmos. Isto pode 

tornar a leitura mais fluída e direta para os usuários que não quiserem esta 

explicação, bem como que podem tornar mais completa para os que desejarem 

saber mais sobre determinado assunto. A Figura 26 mostra a tela do glossário. 
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Figura 26 – Tela página glossário 
Fonte: pesquisa 

 

Por fim, também foi desenvolvida uma página (seção do livro) para apresentar 

todas as referências bibliográficas utilizadas para seu desenvolvimento (figura 28). 

 



83 

 

 
 

Figura 27 – Tela página de referências 
Fonte: pesquisa 

 
A realização desta etapa durou em torno de seis meses, pois foram feitas 

várias revisões e modificações, buscando deixar o livro o mais claro e com melhor 

usabilidade para os professores. 

Com a primeira versão do livro concluída, passou-se para a etapa de 

avaliação do mesmo, bem como das diretrizes sugeridas, com estudantes e 

professores. A próxima seção destaca tais avaliações. 

 

 





4  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta-se a avaliação feita para testar as diretrizes quanto a 

sua funcionalidade e usabilidade do livro criado para disponibilizá-las. 

 

4.1 Conjunto de diretrizes  

 

Esta avaliação foi feita por meio da implementação de um “curso teste” 

(Apêndice D) desenvolvido pela autora, com base nas diretrizes propostas. O curso 

foi realizado por dois alunos com deficiência visual. Após a realização deste pelos 

alunos, foi disponibilizado um questionário para avaliação. Através das respostas do 

questionário pode-se avaliar as diretrizes e a organização do curso sob o ponto de 

vista destes usuários:  

Analisando-se a acessibilidade das atividades do curso proposto, observou-se 

que, a ferramenta tarefa de envio de arquivo, quanto a essa questão ambos alunos 

não concordaram. Assim conclui-se que esta diretriz não funciona da forma que foi 

proposta. Os usuários não conseguiram enviar o arquivo devido a página desta 

atividade não ser acessível, pois de acordo com os alunos nesta atividade são 

exibidas várias telas até conseguir selecionar o arquivo desejado, o que dificulta 

para o usuário com deficiência visual, que acaba “perdendo-se” e não consegue 

achar o local onde encontra-se o arquivo para envio. 

 Analisando diretrizes de Interação Humano-Computador, atividades devem 

ser planejadas de forma que o usuário complete as mesmas em um pequeno 

número de passos (SMITH e MOSIER, 1986).  Considerando ainda a restrição visual 

dos usuários neste trabalho e a funcionalidade dos leitores de  

tela necessários, atender a esta recomendação se torna ainda mais relevante.  

Já quanto a ferramenta fórum, ambos os alunos concordam , conclui-se a 

diretriz 4.1 “Permitir o uso de diferentes formas de linguagem” e que a diretriz 

4.2 “Elaborar orientações claras e objetivas para as atividades”, ambas diretrizes 

foram aceitas, pois estas diretrizes satisfazem a categoria 2 do Desenho Universal 

que é “proporcionar modos Múltiplos de Ação e Expressão” (CAST, 2011), devido a 

orientação da atividade estar no formato texto e no formato de áudio . 
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  Para a ferramenta WIKI de acordo com as respostas conclui-se que a diretriz 

4.4 “Atribuir  editor de texto simples para Wiki”, esta diretriz foi deferida, pois um dos 

alunos respondeu que não encontrou nenhuma dificuldade e o outro ficou neutro, 

sendo que o aluno que concordou totalmente fez um comentário, descrevendo que 

pessoas com deficiência visual não se detém na formatação do texto, por ser um 

procedimento visual e de acordo com a (W3C, 2008) a informação é mais importante 

do que sua forma de apresentação. 

Quanto aos procedimentos de avaliação de desempenho os alunos julgaram 

estes adequados, pois ambos concordaram o que torna possível inferir que as 

diretrizes referentes a definição e organização das atividades foram alcançadas. 

De forma geral, as diretrizes referentes as atividades foram aceitas, com 

exceção da diretriz 4.6 “Priorizar as tarefas de envio de arquivo único”, que foi 

reformulada para que seja acessível. 

De acordo com a resposta dos alunos, o conteúdo foi apresentado de maneira 

organizada, o que proporciona um melhor entendimento para o aluno com 

deficiência visual, contemplando a diretriz “Recomendações gerais”, no subitem 

recomendações de textos mais acessíveis. Este resultado vai ao encontro do que é 

exposto por (QUEIROZ, 2008), que salienta que se deve fazer uma boa revisão do 

texto, para que este seja compreendido pelo maior número de pessoas possível. 

 Com relação a descrição dos links, ambos concordaram que os mesmos são 

apresentados de maneira clara, conclui-se que a diretriz  3.1 “sugerir 

adequadamente o conteúdo dos links”  foi aceita pois, de acordo com o e-MAG,  o 

título do link deve descrever o seu destino (BRASIL, 2014). 

Quanto ao conteúdo do material fornecido, este foi considerado suficiente 

para o acompanhamento do curso, pois os alunos concordaram com a questão, o 

que conclui que as informações disponibilizadas foram suficientes e compreendidas 

pelos alunos. 

Infere-se que as recomendações gerais e também as diretrizes referentes à 

definição e organização dos recursos foram aceitas, pois os conteúdos do curso na 

sua maioria foram disponibilizados em formato HTML, que é o recomendado pelo e-

MAG (BRASIL, 2014).  

  Quanto ao uso do leitor de telas os ambos os alunos concordaram com a 

questão, que este sendo habilitado facilita a navegação, pois de acordo com o e-
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MAG (BRASIL 2014) “O leitor de tela é um software utilizado principalmente por 

pessoas cegas, que fornece informações através de síntese de voz sobre os 

elementos exibidos na tela do computador”.  

 O ambiente do curso não teve uma aprovação total, pois um dos alunos 

concordou e o outro não. Analisando-se as respostas entende-se que, por um dos 

alunos possuir maior conhecimento da tecnologia e do uso do Moodle teve menos 

dificuldades em trabalhar e navegar no ambiente do curso devido a este ser aluno 

de um curso da área tecnológica enquanto que o outro não possui as mesmas 

habilidades.  

Questionaram-se os estudantes sobre o quanto se sentiram satisfeitos ao 

utilizarem o ambiente. Um deles considerou o ambiente totalmente satisfatório 

enquanto o outro se manteve neutro, o que pode indicar que o grau de domínio da 

tecnologia influenciou na aprovação, o que retoma os argumentos da questão 

anterior. 

Quanto a realização de novos cursos com este formato ambos concordam, 

infere-se que o formato foi aprovado, devido ao mesmo seguir as diretrizes 

propostas nesta pesquisa. 

No acesso ao material do curso a resposta de ambos foi na escala 5, que 

corresponde a concordo totalmente, tornando possível concluir que a diretriz 2.2 

“Configurar blocos e tópicos” esta diretriz tem como objetivo facilitar a navegação, 

esta foi ratificada, pois o leitor de tela lê da esquerda para a direita, com base nesta 

afirmativa o conteúdo, as informações serão acessadas mais facilmente devido ao 

trajeto ficar menor, (DALCIN 2015). 

 A lógica de tópicos no curso facilitou o aprendizado de ambos, devido a 

concordarem com a pergunta sendo a resposta na escala 5, conclui-se que os 

alunos conseguiram aprender, com o curso, de modo geral, houve uma boa 

aceitação do formato proposto. 

Quando os alunos tiveram dificuldades em executar atividades no Moodle 

eles não desistiram a resposta obteve na escala 1 e 2 , que correspondem a 

discordo totalmente e discordo parcialmente, conclui-se que todas as diretrizes 

referentes as atividades foram ratificadas  , pois os alunos quando tiveram alguma 

dificuldade não desistiram, mesmo um dos alunos tendo que pedir ajuda para 

realizá-las. 
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É importante considerar o grau de dificuldade que o aluno possui em relação 

ao uso da tecnologia e não apenas neste curso, porque um teve independência total 

e o outro não; cabe salientar que o aluno que não necessitou de ajuda tem um 

grande conhecimento sobre tecnologia devido ao fato de ser técnico em informática 

e estar no sexto semestre de Licenciatura em Informática. 

  Quanto a contornar as dificuldades e satisfação a resposta na escala foi 5 e 

2, conclui-se que um aluno está satisfeito com o curso, já o outro nem tanto, pois 

não conseguiu contornar algumas dificuldades. 

Com este modelo de curso tiveram melhoras no processo de estruturação de 

pensamento, e conseguiram interpretar e refletir sobre os conteúdos apresentados a 

resposta de ambos na escala foi 5, conclui- se que de modo geral todas as diretrizes 

foram suficientemente eficazes no curso, pois ambos os alunos conseguiram 

aprender e entender o curso. 

Os alunos deixaram a suas opiniões em relação a realização do curso. 

O aluno A – respondeu “Gostei muito do curso, está bem organizado, e os 

materiais são bons, e de fácil aprendizagem”. 

O aluno B respondeu “Bom, creio que algumas melhorias devem ser feitas. 

Uma delas é no sentido do layout da página, ou seja, na forma que os conteúdos e 

os questionários são postados”. 

O aluno B em seu parecer coloca que teve dificuldade com o formato dos 

arquivos disponibilizados, para ele ficaria melhor no formato ODT (Open 

DocumentText) ou PDF (PortableDocumentFormat) e não como foi no formato 

HTML(Hypertext MarkupLanguage), sendo que BRASIL (2014) recomenda o formato 

HTML.   

Ambos tiveram dificuldades com a atividade questionário, o que sugere uma 

mudança na diretriz 4.3 ”Inserir apenas uma questão por página no questionário”.  

Cabe salientar o comentário do aluno A “No questionário da unidade 2, eu 

como usuário, só gostaria de digitar a resposta no campo de edição, e enviar as 

respostas, pois links pra enviar arquivos junto com o campo de edição para 

responder a questão atrapalham a navegação do usuário”. Conclui-se que esta 

diretriz deve ser modificada, para que contemple acessibilidade, lembrando que esta 

mudança deve ser na programação e este não é o objetivo desta pesquisa. 
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4.2 Usabilidade do Livro desenvolvido 

 

A avaliação da usabilidade do livro desenvolvido foi realizada por três 

professores, por meio da elaboração de um curso, sendo que todo o 

desenvolvimento foi baseado no livro. Após os professores implementarem o curso 

foi disponibilizado um questionário para os mesmos avaliarem as diretrizes e o livro, 

enquanto Objeto de Aprendizagem. 

Os professores responderam as seguintes questões referentes às diretrizes:  

A questão que tratava da clareza na apresentação das diretrizes teve uma 

boa aceitação, pois ambos concordaram e um ficou indiferente. 

Já na questão referente  a linguagem usada se foi apropriada, as respostas 

na escala foram 5,4 e 4, conclui-se que todos concordam que foi apropriada, mas 

com uma ressalva de um dos professores que em seu parecer sugeriu uma revisão 

gramatical. 

Na questão que trata do item “como fazer” se este deixou claros os passos, 

ou seja, o caminho a ser seguido, as respostas na escala foram 4, 3 e 2 o que nos 

leva a inferir que o item “como fazer” deve ser revisto para que haja uma melhor 

compreensão, terá que ser mais detalhado. 

Um das questões indagava se adotar as diretrizes na preparação de um curso 

pode melhorar o entendimento do aluno deficiente visual. Com relação à mesma, 

todos os professores responderam que concordam com a proposição (um concordo 

totalmente e dois concordo parcialmente) infere-se que a adoção das diretrizes foi 

aceito. 

De acordo com as respostas dos professores avaliadores as diretrizes 

precisam de alguns ajustes, como a revisão gramatical, maior detalhamento do item 

“fazer como”, mas o conjunto das diretrizes auxiliará os professores na elaboração 

de cursos mais acessíveis no Moodle, principalmente no que tange ao acesso do 

aluno deficiente visual.  

Quanto a existir erros de ortografia e sintaxe, as respostas na escala foram 1, 

4 e 5 conclui-se que um professor diz que não há erros e os outros dois afirmam que 

tem, erros, então com base nas respostas a parte e ortografia e gramática será 

revista. 
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Quanto a elaboração do livro as respostas na escala foram 4,4 e 3, conclui-se 

dois concordam e outro foi indiferente, o que mostra que o livro foi bem elaborado, 

mas tem algumas coisas que devem ser mudadas, estas já mencionadas acima. 

Quanto a existência de erros conceituais, as respostas na escala foram 4, 4 e 

3 conclui-se dois concordam e outro foi indiferente. Tem que ser feita uma revisão 

nos conceitos. 

A questão que aborda se a linguagem usada foi técnica e difícil os 

professores avaliadores responderam que a linguagem foi de fácil compreensão.  

De acordo com os professores o livro não é confuso, pois a resposta na 

escala foi 2, 2 e 4, pode-se constatar que o livro tem nitidez e pode ser facilmente 

compreendido.  

A questão que aborda se a proposta é inovadora quanto ao conteúdo, as 

respostas na escala foram 5, 3 e 3, conclui-se que os professores não acham um 

conteúdo tão inovador. Mas cabe ressaltar que o diferencial desta pesquisa é que 

ela buscou compilar as principais diretrizes e reuni-las em um AVEA para auxiliar os 

professores dentro destes ambientes, para que não precisem recorrer a outros locais 

no momento do desenvolvimento de um curso.  

E também dá direcionamentos de execução das mesmas dentro do Moodle, o 

que as diretrizes publicadas não trazem, sendo teóricas e apenas discutindo 

desenvolvimento de conteúdos sem focar em uma plataforma específica .Para todos 

os professores há uma sequência lógica e encadeamento de ideias, pois todas as 

respostas na escala foram 4, o que significa que todos concordam, pois segundo 

(SILVA E FERREIRA, 2010)  para que ocorra uma progressão discursiva é 

necessário que haja no discurso um encadeamento lógico das ideias. 

Quanto a questão que se refere a proposta é  concisa, ou seja, o número de 

páginas não é excessivo, as respostas na escala foram 5, 4 e 2, dois concordam, o 

que reforça  que  a proposta é concisa que conforme (GOMEZ, 2011) ser conciso 

não significa escrever pouco, mas evitar redundâncias e cortar o excesso sem 

comprometer a eficácia da comunicação. 

O livro enquanto objeto de aprendizagem cumpriu seu propósito, as respostas 

na escala foram 5, 4 e 3, conclui-se que o livro enquanto objeto de aprendizagem 

cumpriu o seu propósito, que é o de disponibilizar as diretrizes e ensinar como 

implementá-las em um curso, pois segundo Viera e Nicoleit (2007), um Objeto de 
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Aprendizagem (OA)  é um recurso digital que pode ser utilizado como auxílio ao 

processo de ensino. 

A última questão não obteve nenhuma resposta, sendo esta uma questão de 

resposta facultativa e aberta. Com base em (MATTAR, 1994) que afirma que as 

questões abertas tem a desvantagem por serem mais onerosas e mais demoradas, 

o que nos leva a concluir que devido ao tempo que os avaliadores teriam que dispor 

para responder esta questão eles optaram por não responde-la. 

Algumas considerações de um dos professores, captadas através do parecer 

deste em relação as diretrizes: 

No Desafio “Vamos relembrar a Diretriz 2.1, "Habilitar o leitor de tela"? 

Habilite o leitor de tela na sua disciplina.” há um link Para saber mais (Sobre leitores 

de tela). Acho que isso deveria estar no final do capítulo e não dentro de um desafio, 

principalmente se ele for opcional. Isso serve para os demais – sempre há um “Para 

saber mais” no final do desafio. Acho que deveria ser no final do capítulo.  Ao final 

de cada capítulo, poderia haver um texto melhor explicando e instigando o professor 

a realizar os desafios. Aquela chamada estilo “estes são os desafios” não leva 

ninguém a fazê-los, realmente. 

Na figura 2.3.3 que indica um tema de interface Moodle com contraste 

acessível não é auto-explicativa. Ela só teria sentido se fosse mostrada as CORES 

utilizadas, ou seja, os códigos apresentados anteriormente para cada seção. Isso 

seria um exemplo importante. Não é possível inferir as cores somente vendo a figura 

De acordo com Romero et al (2009),  deve-se, a partir dos parâmetros 

discutidos,  verificar a presença das características essenciais apresentadas  em um 

roteiro de objeto de aprendizagem em sua fase de finalização. A verificação de cada 

item deve ser realizada no período termino do trabalho, portanto a partir desta 

verificação foram realizadas modificações. 

 

4.3 Reconfiguração do Livro Diretrizes de Acessibilidade para Deficientes 

Visuais para cursos no Moodle 

 

Esta seção tem como objetivo mostrar algumas modificações realizadas no 

livro após a avaliação junto a professores e alunos. 
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A diretriz 4.6 “Priorizar as tarefas de arquivo único”, de acordo com a 

avaliação dos alunos, não é adequada, pois ambos não conseguiram enviar um 

arquivo.  Assim, a nova proposta de diretriz é substituir a tarefa de envio de arquivo 

único para texto online, como mostra a Figura 28. 
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Figura 28 - Texto online 
Fonte: pesquisa 

 

Com esta alteração, o aluno poderá editar na própria página o conteúdo, sem 

ter que procurar um arquivo para envio, pois segundo eles este procedimento é 

difícil tendo em vista que precisam abrir várias telas, clicando em diferentes botões. 

Outra alteração feita no livro foi com relação aos links “Para saber mais” que 

estavam junto aos desafios. Eles passaram para o final da página de cada diretriz, 

devido a ser material complementar a respeito da diretriz que esta sendo abordada 

correspondente, como mostram as figuras 29 e 30. 

 

 

Figura 29 – Tela diretriz 2.4 
Fonte: pesquisa 

 

 



94 

 

 

Figura 30 – Continuação tela diretriz 2.4 
Fonte: pesquisa 
 

Em função da avaliação das diretrizes o convite para o desafio também 

mudou. Elaborou-se uma chamada tentando atrair e instigar o professor a realizá-lo.  

Na diretriz 2.3 “Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro 

plano”, foi acrescentado um trecho (Figura 31) para complementar esta diretriz, 

apresentando um software que calcula o contraste. 
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Figura 31 – Software que calcula o contraste 
Fonte: http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php 

 

Com este software o professor poderá saber se as cores que ele deseja 

utilizar estão dentro dos padrões mínimos exigidos de contraste. O software calcula 

a cor mais adequada para os usuários com deficiência visual, ele dá o resultado da 

divisão do código da cor de fundo dividido pelo código da cor do primeiro plano. 

A diretriz 3.1 “Sugerir adequadamente o conteúdo dos links” foi 

complementada a sua escrita, na sua explicação .O trecho a seguir foi acrescido: 

“Esta diretriz esclarece que o aluno deficiente visual usa o leitor de tela, que lê, 

primeiramente, o nome do link, portanto este deve deixar claro sobre a que assunto 

se refere, caso contrario, o aluno ficará perdido sem entender o texto”. 

A página de conclusão também foi reformulada, dando um melhor fechamento 

no livro, pois de acordo com o parecer de um dos avaliadores, anteriormente ela 

estava voltada a dissertação e não ao livro, conforme a figura 15. 
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Figura 32 – Tela Conclusão 
Fonte: pesquisa 
 

Conforme a avaliação de ambos os alunos que testaram as diretrizes através 

do curso elaborado pela autora, a tarefa questionário não foi adequada aos padrões 

de acessibilidade, devido a esta atividade abrir várias janelas, fazendo com que o 

aluno com deficiência se perca e não consiga realizar a atividade, portanto esta 

diretriz foi excluída do livro, porque só será possível ter acessibilidade nesta 

atividade se for mudado o código fonte, ou seja, fazer alterações na programação.  

 

 

 

 



5 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação apresentou como objetivo principal criação de um guia de 

diretrizes de acessibilidade para apoiar os professores na elaboração de suas 

disciplinas ou cursos, quando estes necessitarem de auxilio para disponibilizarem 

materiais para alunos com deficiência visual. 

Ainda para disponibilização e publicação de tais diretrizes, foi criado um 

Objeto de Aprendizagem no formato livro do Moodle. Este OA surgiu como 

alternativa para disponibilizar as mesmas, pois, considera-se que o meio escolhido 

pode ser considerado atrativo e motivador aos professores, auxiliando-os de forma 

mais interativa e funcional a desenvolverem seus cursos no Moodle. Considera-se 

como contribuição do Livro o fato de que os professores poderão acessar as 

diretrizes no mesmo ambiente em que estão atuando para criar um curso, tornando 

a interação com as mesmas mais dinâmicas e imediatas. 

O Objeto de Aprendizagem em sua primeira versão foi avaliado por três 

professores, que desenvolveram cursos acessíveis utilizando o Livro de Diretrizes 

como referência e disponibilizar o material no ambiente. Considerando estas 

avaliações, o mesmo foi reprojetado de forma a torná-lo operacional. Cabe salientar 

que esta avaliação aconteceu sob dois aspectos: a avaliação da usabilidade do Livro 

desenvolvido e a avaliação do conjunto de diretrizes criado sob o ponto de vista de 

requisitos. Esta avaliação possibilitou algumas mudanças, como na gramática e 

ortografia, na explicação de alguns passos e também na reestruturação de algumas 

das diretrizes.  

Paralelamente, também ocorreu uma avaliação de dois alunos com 

deficiência visual, que participaram realizando um curso que foi desenvolvido pela 

pesquisadora, tomando como referência as diretrizes desenvolvidas. Com isso foi 

possível avaliar o nível de acessibilidade inserido, trazendo indícios que 

possibilitaram uma revisão nas diretrizes criadas. Que foram por exemplo a diretriz 

“envio de arquivo único”, este tipo de tarefa não é acessível, pois o leitor de tela 

passa por muitas telas até chegar ao arquivo que o aluno precisa inserir, tornando 

difícil, então esta diretriz foi reestruturada sugerindo então o uso de texto  on-line, 

este possibilita o aluno editar na própria tela, facilitando, exclusão da diretriz uma 

questão por página, pois esta não pode ser modificada devido ao fato das 

modificações terem que ser feitas através de programação, e este não era o foco 
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desta pesquisa.  

Espera-se que esta pesquisa venha contribuir com os docentes que têm 

alunos com deficiência visual, facilitando a organização e elaboração dos conteúdos, 

bem como com os alunos deficientes visuais que poderão ter maior produtividade, 

podendo aprender e participar de forma mais igualitária. 

Como proposta para trabalhos futuros o Livro, enquanto Objeto de 

Aprendizagem, pode ser especificado a partir de um conjunto de metadados, 

possibilitando a geração de um pacote SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model) para este, permitindo que o mesmo possa ser compartilhado e reutilizado, 

por meio deste em repositórios, fazendo com que outros possam utilizar em seus 

ambientes. 

Também como proposta mudar a interface de algumas atividades para que 

tenham acessibilidade, como o caso do questionário, mas salientando que esta 

mudança envolve programação. 
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APÊNDICE A – LIVRO DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE PARA 

DEFICIENTES VISUAIS PARA EM CURSOS NO MOODLE 
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