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Resumo: 

O presente artigo apresenta uma reflexão sobre a acessibilidade da pessoa cega no ambiente 

virtual de aprendizagem Moodle. Visando a participação das pessoas cegas no ensino superior à 

distância, essa reflexão baseou-se numa pesquisa bibliográfica, buscando três eixos básicos: 

Inclusão, Educação a Distância e Acessibilidade. Essa pesquisa objetivou contribuir para o 

fortalecimento do processo permanente de inclusão das pessoas com deficiência visual no 

ensino superior e na formação de educadores por meio do ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle. Para tanto, apresentamos os conceitos de inclusão tendo como base o respeito às 

diferenças individuais, aqui retratadas as particularidades da deficiência visual, mais 

especificamente do sujeito cego. Apontamos as possibilidades de superação do preconceito por 

meio da formação de educadores, utilizando-se das tecnologias de informação e comunicação. 

Salientamos a responsabilidade social assumida pela Universidade enquanto espaço promotor 

de conhecimento e instância privilegiada de discussões para a superação das problemáticas 

sociais. Nesse sentido, trazemos a discussão sobre a acessibilidade no Moodle para as pessoas 

com deficiência visual, concluindo que, a modalidade a distância em si apresenta características 

inclusivas, porém a garantia de efetivação da inclusão e acesso cabe aos diferentes agentes 

envolvidos, ou seja, utilizar esta metodologia com vistas à inclusão exige intencionalidade, 

escolha correta de estratégias e recursos, bem como disponibilidade para reinventar o cotidiano 

pedagógico frente às diferenças percebidas tendo como premissa principal a inclusão de 

todos/as. 

Palavras-chave: 
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Introdução 

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, por meio do Centro de Educação a Distância - 

CEAD, realiza anualmente cursos à distância de extensão visando à formação de educadores e 

comunidade em geral, bem como oferece o Curso de Pedagogia a Distância. Esses cursos são 

oferecidos na modalidade a distância por meio do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Nesses 

cursos contamos com a participação também de pessoas com deficiência visual, seja como alunos/as, 

seja como professores/as. Esse fato instigou pesquisas na área da acessibilidade na web e trouxe 
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desafios para o grupo de pesquisa “Educação, Comunicação e Tecnologia”, do qual duas das autoras 

fazem parte. Em 2011, realizamos uma pesquisa bibliográfica, buscando três eixos básicos: Inclusão, 

Educação a Distância e Acessibilidade, a partir de dados obtidos dos estudantes dos cursos à distância 

da UDESC. Essa pesquisa objetivou contribuir para o fortalecimento do processo permanente de 

inclusão das pessoas com deficiência visual no ensino superior e na formação de educadores por meio 

do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. 

No CEAD os cursos oferecidos e que se desenvolvem na modalidade de educação a distância utilizam 

de tecnologias de informação e comunicação objetivando a qualidade no processo ensino-

aprendizagem. Desta forma, para possibilitar a inclusão dos discentes com deficiência visual nesse 

curso, utilizou-se de computador com sintetizador de voz ou ampliador de tela, materiais didático-

pedagógicos disponibilizados em Braille, ampliados e gravados, ambientes virtual de aprendizagem, 

atendendo as necessidades individuais dos alunos/as. 

Comumente a presença de pessoas com deficiência visual no Ensino Superior, tanto na modalidade 

presencial quanto  a distância, permite evidenciar a presença de algumas dificuldades. Em pesquisa 

realizada em 2007 com os discentes com deficiência da UDESC, constatou-se que a principal 

dificuldade enfrentada por eles foi a falta de acessibilidade.  

Desta forma, ao considerar as dificuldades dessas pessoas ao realizar nossos cursos, trazemos a 

discussão sobre a acessibilidade no Moodle com intuito de contribuir com o fazer pedagógico 

inclusivo. Partimos do pressuposto de que a modalidade a distância possui características inclusivas, 

no entanto, a efetivação destas características depende da ação efetiva e intencional dos diferentes 

agentes envolvidos, ou seja, utilizar esta metodologia com vistas à inclusão exige escolha correta de 

estratégias e recursos, bem como disponibilidade para reinventar o fazer pedagógico de forma a 

atender  às diferenças percebidas tendo como premissa principal a inclusão de todos/as. 

 

1. A acessibilidade na educação a distância para as pessoas com deficiência visual 

No Brasil a Educação a Distância (EaD) surge em 1939, com a fundação do Instituto Rádio Monitor e, 

posteriormente, com a fundação do Instituto Universal Brasileiro. Essa iniciativa impulsionou várias 

outras em EaD, como por exemplo o Movimento de Base – MEB, que visava à utilização do rádio 

para a alfabetização de jovens e adultos, situados, principalmente, nas regiões Norte e Nordeste. 

Historicamente sua trajetória foi marcada por avanços e retrocessos. A partir da publicação da Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB, em 1996, vem crescendo significativamente o número de instituições de 

ensino públicas e privadas que oferecem cursos nesta modalidade. Na última década, a EaD no Brasil 

apresenta crescimento exponencial. As universidades públicas, com apoio do MEC estão investindo 

em um consórcio nacional, a Universidade Aberta do Brasil.  O Sistema Universidade Aberta do 
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Brasil (UAB) tem como prioridade a formação de professores para a Educação Básica. Para atingir 

este objetivo central, a UAB realiza ampla articulação entre instituições públicas de ensino superior, 

estados e municípios brasileiros, para promover, através da metodologia da Educação a Distância, 

acesso ao ensino superior para camadas da população que estão excluídas do processo educacional. 

Segundo o MEC e a UAB, hoje fazem parte do consórcio 88 instituições públicas de ensino superior. 

Tendo como base o aprimoramento da educação a distância, o Sistema UAB visa expandir e 

interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior. Para isso, o sistema busca fortes 

parcerias entre as esferas federais, estaduais e municipais de governo (UAB, 2011). Além disso, outras 

iniciativas como a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) que articula uma rede de educação 

permanente, constituída por instituições públicas de educação superior conveniadas ao Ministério da 

Saúde e credenciadas pelo Ministério da Educação para a oferta de educação a distância ajudam a 

ampliar a cultura da EaD no Brasil. Essa rede tem o objetivo da criação de espaço articulador entre 

essas instituições permite um maior intercâmbio de experiências – seja metodológica, tecnológica ou 

operacional - em proveito da melhoria da cooperação para desenvolvimento de ações educacionais de 

âmbito nacional. Esse projeto foi criado com a finalidade de atender às necessidades de capacitação e 

educação permanente dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde - SUS, por meio do 

desenvolvimento da modalidade de educação a distância na área da saúde (UNA-SUS, 2011).   

De acordo com Censo EaDBr/2010 (ABED, 2010, p.01):  

“Desde o início desta década, os números da educação a distância (EAD) no Brasil têm 

mostrado, por todos os levantamentos feitos a respeito, uma evolução significativa em relação 

ao crescimento econômico do país. O Ministério da Educação (MEC) já divulgou, com base 

numa supervisão realizada no primeiro semestre de 2009, que houve, no nível de graduação, 

um crescimento estimado superior a 90% no número de alunos em 2008.” 

 

Para Moran (2002, p.01), A Educação à Distância (EaD) “é o processo de ensino-aprendizagem, 

mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente”. 

Num País tão vasto como o nosso, a EaD surge como um alternativa de democratização da educação, 

pois aumenta consideravelmente o oferecimento do número de espaços escolares, atendendo a uma 

população geograficamente dispersa. A EaD tem um caráter inclusivo, pois possibilita a formação de 

pessoas que, por vários motivos, tais como dificuldade de locomoção, tempo, necessidades educativas 

diferenciadas, entre outros, não podem freqüentar um ensino presencial de qualidade. Assim, ela se 

caracteriza como uma estratégia de inclusão social, porque transpõe barreiras sócio-econômicas e 

dissemina conhecimentos por meio digital, possibilitando um ambiente multicultural articulado para a 

aprendizagem e a troca e construção de novos conhecimentos.  

De acordo com o pesquisador Romeu Sassaki (1997, p. 03), conceitua-se a inclusão social 
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“como o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas 

sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam 

para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo 

bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar 

problemas, decidir sobre soluç es e efetivar a equiparação de oportunidades para todos.” 

 

O processo de inclusão social das pessoas com deficiência tornou-se real a partir da Declaração de 

Salamanca, em 1994, respaldada pela Convenção dos Direitos da Criança (1988) e da Declaração 

sobre Educação para Todos (1990). No Brasil há várias leis que preconizam a inclusão, dentre elas 

destacamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 e a Convenção dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência (2006).  

O referencial legal é importante no sentido de assegurar igualdade de direitos. Nas Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001, p. 20) afirma-se que: 

“A construção de uma sociedade inclusiva é um processo de fundamental importância para o 

desenvolvimento e a manutenção de um estado democrático. Entende-se por inclusão a 

garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade, sociedade essa 

que deve estar orientada por relações de acolhimento à diversidade humana, de aceitação das 

diferenças individuais, do esforço coletivo na equiparação das oportunidades de 

desenvolvimento, com qualidade em todas as dimensões da vida. Como parte integrante desse 

processo e contribuição essencial para a determinação de seus rumos, encontra-se a inclusão 

educacional.” 

 

Assim, nessas diretrizes a inclusão não se restringe apenas a permanência dos/as alunos/as com 

deficiência junto com os/as não-deficientes. Esse documento legal pressupõe uma mudança de 

paradigma para que a inclusão ocorra, no sentido de que para incluir deve respeitar as diferenças, 

superar preconceitos e dar condições de aprendizagem a todos/as os/as alunos/as. Nesse sentido, o 

movimento pela inclusão é parte da luta pelos diretos humanos, do compromisso pela busca de 

cidadania e pela melhoria da qualidade de vida. Para tanto, a acessibilidade está intrincicamente ligada 

a inclusão. Entretanto, ambas não devem ser pensadas como formas de concessão para os grupos 

minoritários, é direito de todos/as. 

Nesse contexto, é importante entendermos a inclusão, também, no âmbito da educação. Segundo a 

Declaração de Salamanca, o princípio fundamental da escola inclusiva é: 

“Que todas as crianças deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer 

dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem reconhecer e 

responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos 
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diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através de um 

currículo apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e 

parcerias com a comunidade (...) Dentro das escolas inclusivas, as crianças com necessidades 

educacionais especiais deveriam receber qualquer apoio extra, que possam precisar, para que 

se lhes assegure uma educação efetiva (CORDE, 199 ).” 

 

De acordo com esse pressuposto, na escola Inclusiva deve se adaptar para que todos os educandos, 

deficientes ou não, tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem. Nesse sentido, incluir é 

respeitar e aceitar a individualidade, as diferenças e criar condições para que a inclusão aconteça para 

todos. 

Não é possível pensar em inclusão sem aceassibilidade. De acordo com o artigo 8º. Do Decreto 

5296/2004, acessibilidade é a “condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte 

e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência 

ou com mobilidade reduzida” (BRASIL, 2004, p.04).  

A “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” e seu respectivo Protocolo Facultativo 

que foram ratificados pelo Congresso Nacional em 09/07/2008 pelo decreto legislativo nº 186/2008, 

em seu artigo 9º, aponta medidas visando a acessibilidade. O referido artigo do decreto objetivou 

oportunizar que os “Estados Partes” tomassem medidas eliminando obstáculos e barreiras, 

assegurando assim o acesso, possibilitando a pessoa com deficiência viver com autonomia e participar 

plenamente de todos os aspectos da vida. (BRASIL, 2008) 

De acordo com Sassaki (apud VIVARTA, 2003, p. 24-25) uma sociedade é acessível apenas quando 

contempla seis quesitos básicos, descritos a seguir: a) Acessibilidade arquitetônica: quando não há 

barreiras ambientais físicas nas casas, nos edifícios, nos espaços ou equipamentos urbanos e nos meios 

de transporte individuais ou coletivos; b) Acessibilidade comunicacional: quando não há barreiras na 

comunicação interpessoal, escrita e virtual; c) Acessibilidade metodológica: quando não há barreiras 

nos métodos e técnicas de estudo, de trabalho, de ação comunitária e de educação dos filhos; d) 

Acessibilidade instrumental: quando não há barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas de 

estudo, de trabalho e de lazer ou recreação; e) Acessibilidade programática: quando não há barreiras 

invisíveis embutidas em políticas públicas e normas ou regulamentos e; f) Acessibilidade atitudinal: 

quando não há preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

O desafio é assegurar a acessibilidade que é, por definição, a “condição de acesso aos serviços de 

informação, documentação e comunicação, por parte de portador de necessidades especiais” 

(FERREIRA, 1999). A acessibilidade refere-se a projetar sites para que portadores de deficiência 

(auditiva, visual, motora e outras) tenham acesso a todo seu conteúdo sem acarretar sobrecarga 
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cognitiva ou perda de informação. Há conceitos mais abrangentes de acessibilidade, como o da 

legislação brasileira (BRASIL, 2000), conceitos que consideram o acesso, com segurança e 

autonomia, a espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, a edificações, a transportes e a sistemas e 

meios de comunicação. 

A acessibilidade representa, para os indivíduos com deficiência, uma etapa importante rumo à 

independência, permitindo que participem em atividades cotidianas que, para as pessoas sem histórico 

de deficiência, são triviais. O fato de poder ler um jornal sem depender de uma pessoa com visão 

normal para lê-lo é apenas um exemplo do que a tecnologia pode proporcionar para a autonomia 

desses indivíduos.  

Considerando todos esses aspectos, pensar na adequação da Universidade visando atender as 

necessidades especiais dos discentes, implica estabelecer o diálogo entre as diferentes áreas do 

conhecimento para desenvolver e encaminhar soluções para os problemas educacionais e outros, 

condizentes com as necessidades desses sujeitos visando a inclusão desse grupo.  

No que se refere da Educação a Distância, uma das principais barreiras é a comunicacional, visto que 

essa modalidade exige o uso do computador e internet. Para utilizar o computador, os usuários com 

deficiência visual geralmente utilizam ferramentas e softwares específicos, ferramentas essas que são 

conhecidas como tecnologias assistivas. No caso dos usuários com baixa visão podem utilizar 

softwares ampliadores de tela, como o Magic da Freedom Scientific e o LentePro do NCE/UFRJ 

(Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro). Os usuários cegos 

frequentemente usam softwares chamados leitores de tela, como o JAWS da Freedom Scientific, o 

Virtual Vision da MicroPower e o Window-Eyes da GW Micro, entre outros. Esses softwares leem em 

voz alta os conteúdos que estão na tela do computador, permitindo que as pessoas cegas ouçam os 

conteúdos de uma página Web, ao invés de lê-los. Entretanto, um leitor de tela não lê as imagens e as 

animações, mas somente o texto. Assim, é necessário que estes elementos gráficos sejam associados a 

descrições textuais que o software possa ler, sendo esse um exemplo de adaptação a ser feita para 

garantir a acessibilidade. 

A Internet é uma ferramenta tecnológica como uma importante fonte de informação e 

aprendizagem na EaD. Entretanto, como nos aponta Sabaté (2004), as novas tecnologias não 

devem se converter em uma nova barreira de comunicação para as pessoas com deficiência 

visual. Para tanto, devem ser projetados ou adaptados para o uso de todos.  

 

O decreto 5296/2004, no capitulo VI “Do acesso a informação e comunicação”, em seu artigo nº 47, 

preconiza que no prazo de doze meses a contar da data de sua publicação “será obrigatória a 

acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de 

computadores (Internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o 
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pleno acesso às informações disponíveis”. Entretanto, esse prazo já expirou e na prática, isso não 

acontece, pois muitos dos sites e portais públicos continuam sem acessibilidade, como é o caso do site 

da UDESC. (BRASIL, 2004)  

A Educação a Distância, oferecida pelo Centro de Educação a Distância da UDESC, como toda 

Universidade conveniada ao programa Universidade Aberta do Brasil, tem como um dos recursos 

principais o desenvolvimento de atividades pelo ambiente virtual de aprendizagem Moodle.  

Jatobá (2011, p.17), ao realizar um estudo de caso analisando aspectos relativos a acessibilidade, 

usabilidade e colaboração no ambiente de aprendizagem Moodle, utilizado pelos deficientes visuais 

por meio de leitores de tela, concluiu que, este ambiente provê requisitos essenciais de acessibilidade, 

visto que os usuários foram capazes de concluir todas as atividades, utilizando as funcionalidades 

indicadas para isto. Entretanto, foi detectado que alguns elementos destas funcionalidades 

permanecem inacessíveis, forçando a sua utilização de uma maneira desconfortável. Os resultados da 

aprendizagem colaborativa, apesar do tamanho reduzido do grupo, se mostraram bastante animadores, 

de acordo com a auto-avaliação dos participantes e da análise dos trabalhos produzidos. Sendo assim, 

a princípio, o Moodle pode ser considerado mais um instrumento facilitador da inclusão digital e 

social dos deficientes visuais. Entretanto, podemos concluir que o Moodle não é completamente 

acessível e deixa a desejar no critério usabilidade. 

Do mesmo modo, Rezende (2007), em seu estudo, reuniu informações sobre a acessibilidade de alguns 

ambientes virtuais de aprendizagem gratuitos, classificando assim, “o Moodle como um ambiente que 

incorpora características essenciais de acessibilidade”. Ainda nesse estudo, o “autor destaca que o 

Moodle sofre com alguns problemas de acessibilidade devido ao fato de que, nesse ambiente, os 

leitores de tela precisam interagir com páginas dinâmicas construídas em PHP, que não seguem 

diretrizes de acessibilidade”. (In JATOBÁ, 2011, p. 17). A principal contribuição do trabalho de 

Rezende (2007) é a ferramenta EASY, construída em código aberto, implementa as regras 

estabelecidas pelo padrão WCAG 1.0. Deste modo, essa ferramenta permite que a pessoa com 

deficiente visual seja capaz de obter informações e interpretá-las. Segundo o autor, essa ferramenta 

aprimora de maneira significativa a interação dos usuários deficientes visuais com o ambiente de 

aprendizagem. 

Conforme CIDAT (2001), a construção de sites Web acessíveis para pessoas com algum tipo de 

deficiência impõe aos seus projetistas uma série de problemas que nem sempre são fáceis de resolver. 

Por um lado, geralmente, os construtores de sites não conhecem a problemática associada às diferentes 

deficiências e, por outro lado, existem as necessidades específicas apresentadas pela deficiência em si. 
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Apesar de diretrizes e normas existentes, a construção de um site acessível exige o entendimento das 

necessidades de acessibilidade das pessoas com história de deficiência e a tomada de decisões 

subjetivas. 

De acordo com Delpizzo et al. (2004, p. 7):  

“Existem métodos de validação manuais e automáticos que podem servir de auxílio para 

desenvolvedores que desejam criar sites acessíveis; todavia, segundo o W3C (1999) os 

métodos automáticos são geralmente rápidos, mas não são capazes de identificar todas as 

nuanças da acessibilidade. Nesse caso, a avaliação humana pode ajudar a garantir a clareza da 

linguagem e a facilidade da navegação. 

 

No caso especifico da experiência vivida em nossa universidade com o Moodle tanto nos cursos de 

graduação e de extensão que envolveram docentes e discentes com deficiência visual, foram 

observadas algumas dificuldades no acesso a informações por meio dos leitores de tela, na interação 

docente e discente. Destacamos as ferramentas mais usadas nos referidos cursos: chat, fórum e tarefas. 

A maior dificuldade observada se refere a participação no chat. Conforme Xavier (2008), o chat “é 

inacessível pelos programas sintetizadores de voz, pois a página esta configurada para atualizar 

automaticamente, sendo reiniciado a leitura a cada atualização”. Entretanto, se o mesmo foi 

configurado para rolagem manual, é possível a leitura por meio do leitor de tela, viabilizando assim, 

seu uso. Outro ponto importante, é o fato do chat ser muito dinâmico e com um numero grande de 

participantes a demora na leitura do texto pelo software, inviabiliza a participação dinâmica dos 

discentes ou o retorno imediato do professor cego. Nesse sentido, a sugestão é que o numero de 

participantes seja reduzido para, no máximo 10. Além disso, é importante fazer um contrato verbal 

inicial, para que os participantes esperem a resposta do colega para realizar outra pergunta. 

O fórum é acessível, mas se o texto for muito grande e houver a inserção de links no meio do texto, a 

pessoa com deficiência visual terá dificuldades necessitando reiniciar a leitura para compreender as 

discussões feitas. Deste modo, sugere limitar o tamanho do texto e pedir a não inserção de links. Já as 

tarefas são acessíveis, possibilitando fácil navegação, principalmente se for a de “arquivo único”. 

Considerando esses aspectos, concluímos que em termos gerais, o Moodle é acessível para as pessoas 

com deficiência visual, necessitando de  um aprimoramento no que tange aos aspectos acima descritos. 

Além disso, destacamos a importância de considerar essas limitações de acesso na hora do 

planejamento das atividades e  da organização do ambiente virtual para os discentes, visando um fazer 

pedagógico inclusivo respeitando as diferenças individuais. 
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Outra questão que merece relevancia é o conteúdo inserido no Moodle. Muitas vezes as figuras não 

são descritas, os vídeos não tem audidesrição, as tarefas colocadas sugerem um ir e voltar do estudante 

no texto, entre outros.  

Assim, essa pesquisa nos conduziu a outra pesquisa intitulada “Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Moodle: acessibilidade nos processos de aprendizagem na Educação a Distância/CEAD/UDESC”, que 

objetiva analisar a acessibilidade dos conteúdos postados no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Moodle utilizado no Curso de Pedagogia a Distância do CEAD/UDESC, visando construir um 

referencial teórico/prático para subsidiar a construção de um ambiente de aprendizagem acessível a 

todos/as os/as discentes baseados nas diretrizes do “Desenho Universal para Aprendizagem - UDL 

(Universal Design for Learning). 

Como não é possível fazer inclusão sem acessibilidade, a proposta é utilizar todas as estrategias e 

recursos viaveis no espaço da edeucação superior, entre eles a pesquisa, a favor da educação inclusiva 

buscando uma sociedade mais justa e cidadã. 

 

Considerações finais 

As necessidades emergentes trazidas para o espaço educacional pela proposta da inclusão provocam o 

surgimento de novos valores e atitudes, e como parte de uma instituição de ensino superior, temos o 

compromisso na busca de subsídios que visem a efetivação da inclusão das pessoas com história de 

deficiência. 

É importante ressaltar que o acesso à informação objetiva, acessível e adequadamente organizada, por 

meio da tecnologia computacional, possibilita a autonomia das pessoas com deficiência visual e, como 

tal, é condição imprescindível de sua cidadania.  

O presente estudo vem demonstrando que, o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, utilizado nos 

cursos a distância de graduação e extensão da UDESC, tem que ser aprimorado no quesito 

acessiblidade e usabilidade para que possamos fazer uma educação realmente inclusiva. 

Este estudo é o primeiro passo de uma caminhada extensa relativa ao que se pode fazer no que se 

refere à acessibilidade das pessoas com dificuldades ou impossibilidades visuais, garantindo o seu 

direito ao acesso a informações e a uma educação de qualidade. 

 

 

 

 



171 

 

Referências bibliográficas 

ABED (2010). Censo EaDBr - Relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil. Associação 

Brasileira de Educação a Distância, São Paulo : Pearson Education do Brasil.  Retirado em 

abril 10, 2012 de http://www.abed.org.br/censoead/CensoEaDbr0809_portugues.pdf. 

BRASIL (2000). Lei nº. 10.09, de 19 de dezembro de 2000. Retirado em julho 27, 2004 de 

<https://www.planalto.gov.br/>. 

BRASIL (2001). Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: 

MEC/SEESP. 

BRASIL (2008). Decreto Legislativo nº 186, 24 de dezembro de 2008. Aprova o texto da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em 

Nova Iorque, em 30 de março de 2007. Diário Oficial da União, Brasília. 

CIDAT-ONCE  (2001). Guía para  verificación  de la accesibilidad de sitios web. Versión 1.2 beta. 

Retirado em julho 26, 2004 de 

<ftp://ftp.once.es/pub/utt/bibliotecnia/17_Accesibilidad/guiaaccesibilidad.doc>.  

CORDE – Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (1994). 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Ministério da 

Educação e Ciência da Espanha: Ministério da Justiça – Secretaria Nacional dos Direitos 

Humanos. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. 

Brasília: Ministério da Ação Social, 2ª ed., 1994. 

DELPIZZO, Graziela N, GHISI, Marcilene A. A., SILVA, Solange C. (2004). Desenvolvimento de um 

site para pessoas cegas e com baixa visão: Uma alternativa de educação inclusiva na 

universidade. Retirado em julho 01, 2011 de 

http://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/GrazielaDelpizzo_MarcileneGhisi_SolangeSilva.pdf.  

FERREIRA (1999). Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio – Século XXI. Editora Nova 

Fronteira. 

JATOBÁ, Alessandro et all (2011). Ampliando horizontes de aprendizagem: Ensaios sobre o uso do 

Moodle por deficientes visuais. Retirado em julho 05, 2011 de 

http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/2947/1/Jatob%C3%A1,%20A

lessandro.pdf.  

MORAN, José Manuel (2002). O que é educação a distância. Texto publicado no site: 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/dist.htm. Acesso em 18 de abril de 2012. 

http://www.abed.org.br/censoead/CensoEaDbr0809_portugues.pdf


172 

 

REZENDE, A. L. A. (2007). Easy : Mediando as interações dos deficientes visuais com o ambiente 

virtual de aprendizagem Moodle. In CIEEE 07: Anais do VII Congresso Iberoamericano de 

Informática Educativa Especial 

SABATÉ, Xavier Grau (2004). Tecnología y discapacidad visual: Necesidades tecnológicas y 

aplicaciones en la vida diaria de las personas con ceguera y deficiencia visual. Organización 

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Madrid. 

SANTOS, M. P. Educação Inclusiva e a Declaração de Salamanca: conseqüências ao Sistema 

Educacional Brasileiro. In Revista Integração, nº 22, MEC. Secretaria de Educação Especial, 

2000. 

SASSAKI, K. R.(1997). Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA. 

UNA-SUS (2011). Retirado em julho 02, 2011 de http://portal.universidadeabertadosus.org.br/.  

VIVARTA, V. (2003). Mídia e deficiência. Brasília: Andi: Fundação Banco do Brasil. 

W3C (1999). Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Retirado em julho 26, 2004 de 

<http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/>.  

XAVIER, Eduardo (2008). Acessibilidade. Fórum. Retirado em julho 20, 2011 de 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=85063.  

 

2.75. 

Título: 

Um estudo da utilização de realidade aumentada associada a um sistema de apoio ao 
ensino de desenho técnico para o curso de engenharia 
Autor/a (es/as):  

Silveira, Ismar Frango [UNICSUL] 

Bergamaschi, Marcelo Pereira [IFSP] 

Resumo: 

Partindo da hipótese de que os alunos do Curso de Engenharia têm dificuldades na compreensão dos 

conceitos de Geometria Espacial na disciplina de Desenho Técnico, o presente trabalho tem como 

finalidade demonstrar a potencialidade do uso das técnicas de Realidade Aumentada (RA) nos 

processos de ensino e de aprendizagem, baseado em computador, através do desenvolvimento de 

ambientes virtuais educacionais. Isto pode ser melhorado com a mudança ou alternância da mídia 


