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A CRIAÇÃO DO ISOTYPE E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESIGN 
GRÁFICO CONTEMPORÂNEO 

 
Ravi Passos1, Felipe Dias dos Santos2, Nádia Silva3, Roberta da Silva4 
 
 
 
RESUMO: 
As configurações e representações concebidas por meio do design gráfico são a base para a 
comunicação visual contemporânea que, por sua vez, é fundamentada por diversas teorias construídas 
ao longo do tempo. O presente artigo trata de um desses fundamentos, o sistema de pictogramas 
conhecido como ISOTYPE, idealizado e desenvolvido por Otto Neurath e sua equipe, ao longo de duas 
décadas. Por meio do levantamento bibliográfico, busca-se compreender o contexto e objetivos de sua 
criação, bem como das regras de sua aplicação, fazendo, por fim, uma reflexão sobre os impactos 
trazidos pelos estudos de Neurath no design gráfico contemporâneo e na configuração da informação, 
tais como seu método de trabalho em equipe, o estilo visual sintético e sua adaptação às demandas 
da sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  
Design gráfico; design da informação; ISOTYPE; Otto Neurath.  
 
 
INTRODUÇÃO  

 

O design contemporâneo é o resultado de anos de desenvolvimento e 

construções conceituais, teóricas e metodológicas que foram propostas por diversos 

indivíduos em vista de se atender a demandas sociais, promovendo assim, grandes 

 
1 Doutor em Design, Universidade Federal de Goiás (UFG), Faculdade de Artes Visuais (FAV), Curso 
de Design Gráfico, Goiânia, GO, Brasil, e-mail: ravipassos@ufg.br 
2 Graduando em Design Gráfico, Universidade Federal de Goiás (UFG), Faculdade de Artes Visuais 
(FAV), Curso de Design Gráfico, Goiânia, GO, Brasil, e-mail: felipe.dias.aw@gmail.com 
3 Graduanda em Design Gráfico, Universidade Federal de Goiás (UFG), Faculdade de Artes Visuais 
(FAV), Curso de Design Gráfico, Goiânia, GO, Brasil, e-mail: oficialnspimentel@gmail.com 
4 Graduanda em Design Gráfico, Universidade Federal de Goiás (UFG), Faculdade de Artes Visuais 
(FAV), Curso de Design Gráfico, Goiânia, GO, Brasil, e-mail: robertakeehl@gmail.com 
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mudanças de como se percebe e se faz o design, em seus mais diferentes âmbitos. 

Em meados de 1920, foi a vez de Otto Neurath fazer sua contribuição. 

Neurath era adepto ao positivismo, economista político, sociólogo e filósofo 

da ciência. De acordo com sua visão de mundo, sustentada por seu vasto repertório 

teórico, entendia haver a necessidade de criação de uma linguagem auxiliadora, que 

contribuísse com um sistema de aprendizagem a partir da facilidade de compreensão, 

e que também fosse a base de uma linguagem universal, de modo simplificada, 

lançando mão do pensamento de que as diferentes áreas do conhecimento poderiam 

atuar em conjunto para o desenvolvimento humano (NEURATH, 1936, p. 22, tradução 

nossa). Com esse objetivo, Neurath e sua equipe criam o ISOTYPE, um novo modo 

de pensar a representação pictórica de informações que reestruturou o modo que 

eram utilizados os gráficos, bem como a aprendizagem a partir da linguagem visual, 

conformando as gerações posteriores na área da criação pictórica e 

tratamento/configuração da informação. 

A partir de uma pesquisa exploratória bibliográfica qualitativa, focada em 

relações históricas, conceituais e metodológicas, este artigo tem a intenção de 

apresentar uma introdução a respeito do ISOTYPE, seu funcionamento e concepção, 

além das ideias e motivações que levaram ao seu surgimento. Ainda, busca-se discutir 

seu modo de produção, organização e de trabalho entre seus criadores, apontando-

se a inovação que ele proporcionou e como legado do ISOTYPE influenciou o design 

contemporâneo. 
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PICTOGRAMAS E SISTEMAS 

 

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação e aumento da veiculação 

de informações, amplia-se a exposição da sociedade a elementos visuais tais como 

cartazes, banners, fachadas, placas, interfaces digitais, entre outros. Muito desses 

artefatos de informação utilizam pictogramas em sua composição, um elemento 

muitas vezes não evidenciado, porém de essencial importância. 

Os pictogramas são classificados como “signos de comunicação visual, 

gráficos e sem valor fonético de natureza icônica figurativa e de função sinalética”, e 

apresentam como principais características a “concisão gráfica, densidade semântica 

e funcionalidade comunicativa que ultrapassa barreiras linguísticas”. (SOUZA,1992, 

p. 141) 

É importante ressaltar, no presente contexto, o conceito de sistema, quando 

relacionado ao design gráfico, para que a fundamentação sobre o ISOTYPE se torne 

mais clara. Segundo Frascara (2000), um sistema propõe a elaboração de um 

conjunto de elementos com relações interdependentes específicas entre si e que 

estabelecem pautas aplicáveis ao desenvolvimento de outros projetos relacionados. 

Assim sendo, entende-se que este conceito se aplica ao ISOTYPE, na medida em que 

diferentes signos são identificados como parte de um sistema maior de comunicação 

visual, e que mantêm relações interdependentes, funcionando tanto isoladamente 

com seu significado atribuído, como tendo seu significado complementado e/ou 

modificado pelas combinações entre diferentes signos, seguindo determinadas 

regras. 
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CRIAÇÃO DO ISOTYPE 

 

Otto Neurath iniciou seu trabalho no estudo de sistemas e representação 

pictográfica com o objetivo de criar uma linguagem auxiliar que complementasse a 

língua, facilitando assim, o entendimento de uma mensagem. O ISOTYPE era 

composto pelo conjunto de combinações de símbolos pictográficos, denominados de 

signos, que poderiam ser organizados e recombinados para que transmitissem 

diferentes mensagens. Apesar de Neurath coordenar o desenvolvimento do 

ISOTYPE, ele não tinha formação em design, tendo apenas feito um curso de desenho 

de perspectiva anos antes de dar início ao ISOTYPE. Suas referências imagéticas 

vieram principalmente dos livros ilustrados e enigmas visuais que lia quando era 

criança, na extensa biblioteca de seu pai. (LIMA, 2008) 

Nesse contexto, Neurath entendia que o ensino pelo olhar se torna cada vez 

mais importante, indicando que era apenas uma questão de tempo para que todo um 

sistema completo de ensino por meio do olhar fosse implementado na educação geral, 

ressaltando ainda, que o uso das imagens do ISOTYPE em diversos países é uma 

confirmação dessa visão, o que remetia à ideia da existência de uma cultura visual 

universal, compreendida em diferentes línguas, e assim, iniciando uma nova fase para 

educação (NEURATH, 1936). 

De acordo com Souza (2009, p. 13), Neurath criou “uma tentativa real e 

pioneira no uso da comunicação visual voltada para os processos de aprendizagem e 

melhoria da vida cotidiana”. Segundo o autor, o ISOTYPE teria revolucionado o modo 

de representar informações em formato visual, tornando a compreensão destas mais 

fácil e didáticas, uma vez que toda a concepção deste sistema era pautado neste 

objetivo. 
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GRUPOS DE TRABALHO 

 

A atuação em equipe nos processos do design gráfico foi prenunciada pelo 

projeto ISOTYPE (HOLLIS, 2000, p. 13). Neurath propôs que seu projeto precisava 

ser desenvolvido por um número de pessoas trabalhando juntas em diferentes partes 

do processo e, no começo dos anos 30, já possuía uma equipe de vinde e cinco 

pessoas dividida em quatro grupos, de acordo com suas funções: coletores de dados, 

transformadores, artistas gráficos e auxiliares técnicos. 

O primeiro grupo, coletores de dados, era responsável pelo agrupamento e 

estudo das informações a serem transmitidas. Lima (2008, p. 38) indica este grupo 

como “economistas, historiadores e especialistas em estatística”. 

No grupo dos transformadores, destacava-se a participação de Marie 

Reidemeister, que tinha formação nas áreas de matemática, física e artes. 

Comparando o método utilizado com a criação de mapas geográficos, Neurath justifica 

o grupo transformador a partir da necessidade de um papel intermediário entre 

coletores de dados e artistas gráficos: 

Mapas são dependentes por sua forma no trabalho de homens da ciência e 
designers - mas para colocar os dois juntos um especialista especial é 
necessário. Isto é ainda mais importante em outros campos da construção 
de imagens. Transformar as afirmações da ciência em imagens é 
frequentemente um fazer delicado, e não é o trabalho de um homem da 
ciência ou um designer. (NEURATH, 1936, p. 8, tradução nossa) 

O teórico utilizava o termo "designer" referindo-se aos artistas gráficos, 

desenhistas principalmente, que realizam a arte dos pictogramas depois do trabalho 

dos transformadores. Traçando-se um paralelo terminológico com a atualidade, pode-
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se comparar a função da transformação proposta com o papel do design da 

informação. 

Neste sentido, Macdonald-Ross e Waller (2000, p. 178) afirmam que o 

transformador tem como função principal “colocar a mensagem do especialista em 

uma forma que o leitor possa compreender, e cuidar dos interesses do leitor no geral”, 

o que assemelha-se a definição contemporânea do design da informação como área 

que “atua na configuração da informação [...] a fim de se otimizar questões de 

estrutura, significado e uso pelo sujeito em contexto determinado, visando a interação 

com a informação de modo acessível, compreensível, utilizável e simples.” (PASSOS, 

2014, p. 68). Nos dois contextos, observa-se que o profissional realiza um tratamento 

no objeto inicial - a informação, que é configurada, transformada, visando a 

compreensão de um sujeito determinado, cujas necessidades e interesses são 

determinantes para o processo. 

O terceiro grupo, composto pelos artistas gráficos, realizava os desenhos 

após o trabalho dos transformadores e era representado principalmente por Gerd 

Arntz. Agregado ao projeto em 1928, o artista plástico e gravador desenhou cerca de 

4000 símbolos para o ISOTYPE (ROSA, 2010), sendo fortemente influenciado pelo 

Construtivismo Russo - seu desenho era altamente sintético, utilizando grafismos 

chapados, o que chamou a atenção de Neurath em 1926 quando este atendeu uma 

exposição das suas gravuras (LIMA, 2008, p. 37) (Figura 1). 

 



16

 

 

 

 

7 

 

 

 

 
Figura 01: Símbolos desenhados por Arntz. Fonte: <http://www.gerdarntz.org>. Acesso em: 18 abril 
2019. 

 

O último grupo, denominado auxiliares técnicos, frequentemente não é 

mencionado como parte do processo, mas ainda pertencem a equipe, 

desempenhando funções relacionadas a finalização e apresentação. Neurath cita 

Josef Scheer deste grupo “imprimindo, colorindo e ajudando no geral”; também sendo 

caracterizado como “especialista regular na construção e organização de museus.” 

(NEURATH, 1936, p. 10, tradução nossa). 

Em 1934, a perseguição do nazi-fascismo força Neurath a sair de Viena e 

exilar-se em Haia, na Holanda. Em 1936, ele publica lnternational Picture Language 

ou Linguagem Pictórica Internacional, apresentar o sistema e algumas de suas regras 

e aplicações, já com o nome ISOTYPE - lnternational System Of TYpographic Picture 
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Education ou Sistema Internacional de Educação Tipográfica Pictórica, anteriormente 

chamado “Método Vieniense”. 

Em 1940, Neurath e Marie Reidemeister, integrante de seu grupo, que viera a 

se tornar sua esposa, são forçados a se mudar de novo devido a invasão nazista na 

Holanda, indo agora para a Inglaterra, onde continuam seu trabalho em Oxford, com 

a fundação do Instituto ISOTYPE. Otto Neurath faleceu em 1945, mas Marie produz 

livros educacionais infantis até os anos 60. Ela também continua como diretora do 

Instituto ISOTYPE e documenta o trabalho de Otto de 1971 a 1986, ano de seu 

falecimento. 

 

APLICAÇÃO 

 

Como afirma Souza (2009), o sistema ISOTYPE seguia determinadas regras 

para que sua construção atendesse às necessidades de auxílio à compreensão de 

informações. Sua primeira regra básica diz respeito à representação de números - 

quantias maiores devem ser representadas por um maior número de símbolos, não 

por um símbolo de maiores proporções. As proporções também não podiam ser 

alteradas por questões de perspectiva, criando signos maiores ou menores (HOLLIS, 

2000). 

As imagens que tinham como função representar relações de quantia eram 

denominadas “amount pictures” ou “number pictures” e, para Neurath, a 

representação de figuras de tamanhos diferentes dificultava sua interpretação. Ele 

também defendia a vantagem do uso apenas de símbolos para informar quantidade 

como modo de manter o interesse do usuário na informação, argumentando que  
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Para a maioria dos homens a leitura de longas linhas de números é uma 
grande dificuldade - eles abandonam um livro quando veem que ele tem 
números e curvas. Mas imagens são uma atração. Este fato garante ao 
sistema ISOTYPE um valor especial para todos os tipos de educação. 
(NEURATH, 1936, p. 30, tradução nossa). (Figura 2). 

 

 
Figura 02: "The Great War", ISOTYPE. Fonte: <http://www.laworrell.com/blog/2015/1/14/isotype-
international-system-of-typographic-picture-education >. Acesso em: 18 abril 2019. 
 

Outro princípio fundamental do ISOTYPE trata da combinação entre dois ou 

mais símbolos para representar determinada ideia. No exemplo apresentado por 

Neurath (1936, p. 52, tradução nossa) em relação a este aspecto, o trabalhador do 

carvão é representado pelo símbolo do trabalhador com o carvão em seu peito, “o 

homem é a coisa e o carvão é sua qualidade. O homem é a ideia de origem e o carvão 

a adição”. Se a relação é inversa, como no carvão produzido por trabalho manual ou 

carvão produzido por máquinas, o trabalhador e a máquina são colocados fora do 
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carvão, que é a ideia de origem. Neste caso, o arranjo dos elementos gráficos é 

realizado de modo que esses fiquem dispostos dentro ou fora uns dos outros, e assim, 

denotar suas relações (Figura 3).  

  
Figura 03: Exemplo do processo de combinação de elementos gráficos para representar a indústria 
do carvão. Fonte: NEURATH, 1936, p. 53. 
 

O autor discute ainda a utilização de cores no sistema, evidenciando que, 

embora possam auxiliar na identificação rápida de símbolos diferentes, seu uso 

excessivo pode causar a confusão do leitor; pois “a maioria das pessoas não possuem 

um senso de cor delicado, e [...] o efeito educador de tons de cor é pequeno. As cores 

têm que ser tão diferentes que não haverá dúvida na mente do observador qual cor 

ele tem na sua frente quando ele a vir separadamente” (NEURATH, 1936, p. 44, 

tradução nossa). Deste modo, as cores como instrumento para otimizar o processo 
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interpretativo, aumentando a precisão de pictogramas (BORTOLÁS et al, 2013) mas 

no ISOTYPE, seu papel é secundário ao da forma (Figura 4). 

 
Figura 04: Intensificação da diferença entre grupos de homens pela utilização da cor. (NEURATH, 1936, p. 
47). 
 

CONTRIBUIÇÃO PARA O DESIGN GRÁFICO CONTEMPORÂNEO 

 

O legado do ISOTYPE é notório, não só por suas características visuais como 

em seu modo de aplicação e organização de informações. Em uma entrevista para o 

Hyphen Press (CERNE, 1999), Robin Kinross é questionado quanto a influência do 

ISOTYPE nas produções visuais posteriores à sua criação, como no trabalho de Olt 

Aicher, designer gráfico alemão. Em resposta, Kinross diz que a influência é um fator 
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mais profundo, que vai além da visualidade, mas que se aplica também na 

configuração de elementos como cor e tipografia, ou seja, um raciocínio por trás da 

utilização e implantação desses elementos, e que esse mesmo legado do modo de 

pensar pode ser visto em diversos tipos de produção visual e de informação. 

Com o ISOTYPE e a abordagem organizacional que Neurath propõe, é 

estabelecido um conjunto de regras e procedimentos tidos como essenciais 

atualmente (TWYMAN, 1975). Seus processos de criação são divididos em etapas 

que compõem uma abordagem metodológica cíclica, que permite a avaliação do 

projeto ainda em desenvolvimento e sua modificação, se necessário. Seus métodos e 

convenções de produção de material gráfico, como os próprios ícones, poderiam ser 

transmitidos e ensinados para os demais integrantes da equipe o que garante a 

homogeneidade dos resultados e o trabalho conjunto, mesmo que os grupos de 

desenvolvimento fossem modificados ou reduzidos. 

Nos anos seguintes à criação do ISOTYPE encontram-se produções visuais 

que se assemelham com o trabalho desenvolvido por Neurath e sua equipe, no quesito 

de visualidade, simplificação da forma e aplicabilidade. Nas Olimpíadas de 1964, 

utilizou-se pela primeira vez, no evento, um sistema pictográfico padronizada para a 

identificação de lugares e principalmente das modalidades olímpicas, criado por 

Masuru Katzumie (Figura 5). Os pictogramas têm formas humanas simplificadas, com 

destaque principal no tronco e nas pernas das figuras, em posições que remetem a 

movimentos característicos de cada esporte. 
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Figura 05: Pictogramas criados para as Olimpíadas de Tokyo em 1964. Fonte: <http://olympic-
museum.de/pictograms/olympic-games-pictograms-1964.php>. Acesso em: 7 maio 2019. 
 

Posteriormente, Olt Aicher desenvolveu um sistema pictográfico para os 

Jogos Olímpicos de 1972 (Figura 6) seguindo a mesma linha de representação 

gráfica, simplificando ainda mais os pictogramas, sendo estes mais geométricos e 

lineares. Todos os elementos da figura foram construídos com base em regras 

gráficas instituídas pelo próprio autor, por exemplo, os traçados das figuras tem a 

mesma espessura, sem nenhum tipo de modulação e sempre em ângulos de 45° ou 

90°, criando assim, um padrão visual ainda mais homogêneo e simples de se 

compreender. O trabalho de Aicher ainda serve de base para a construção dos 

pictogramas das edições subsequentes dos jogos olímpicos, tanto em relação à 

visualidade quanto em relação ao embasamento teórico que concebeu seu trabalho. 
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Figura 06: Pictogramas criados por Olt Aicher para as Olimpíadas de 1972. Fonte: 
<http://nfgraphics.com/juegos-olimpicos-munich/> Acesso em 17 maio 2019. 

 

A necessidade do uso de pictogramas, a partir do exemplo das Olimpíadas, 

surge da diversidade de nacionalidades existentes, falando diferentes línguas, o que 

requer uma comunicação que consiga atingir a todos de modo simples e 

compreensível (LE CENTRE D’ÉTUDES OLYMPIQUES, 2017). Neurath visualizava 

essa necessidade durante o desenvolvimento do ISOTYPE, sendo um de seus 

objetivos a comunicação universal por meio de uma linguagem, teoricamente. 

Neurath acreditava que o ISOTYPE poderia ser um fator importante na 

construção de uma sociedade em que exista um compartilhamento de uma cultura 

comum, compreensível a todos. Em, 1976, é criado o primeiro padrão internacional 

de ícones, devido a American lnstitute of Graphic Arts - AIGA, que cria um sistema 

pictográfico para o departamento de transporte norte americano, confirmando os 
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preceitos de Neurath. Após o surgimento de padrões internacionais de pictogramas é 

que se estima a chegada da ideologia do ISOTYPE ao Brasil. 

O sistema de sinalização RioZoo, criado por Evelyn Grumach em 1976 (Figura 

7), mostra uma forte influência em suas formas simplificadas, utilizando apenas da cor 

preta e do espaço negativo, na cor branca, utilizando de curvas e formas mais 

orgânicas, ela cria uma série de figuras representando os animais do zoológico, 

fugindo dos padrões geométricos e angulares, e da neutralidade apresentada pelos 

pictogramas desenvolvidos pela AIGA (LIMA, 2008). 

 

 
 
Figura 07: Pictogramas para o RioZoo realizados por Evelyn Grumach, em 1976, para o escritório de 
Aloísio Magalhães, PVDI. Fonte: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-12-Sistema-de-
pictogramas-para-a-sinalizacao-o-RioZoo-realizados-por-Evely-n_fig5_231219874>. Acesso em: 26 
abril 2019. 

 

Em uso mais recente e que faz referência direta ao ISOTYPE, tanto 

visualmente quanto ao seu método de aplicação, apresenta-se o trabalho ativista 

social de Fábio Lopez (Figura 8). Os ícones são construídos com linhas sem 

modulação, priorizando as formas geométricas e trabalhando poucas cores. Também 
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usa esses ícones para criar gráficos temáticos utilizando-se da quantidade, tamanho 

e organização destes pictogramas no espaço e utilizando de informações de auxílio 

com pouco ou nenhum texto. 

 

 
Figura 08: Pictograma com características do ISOTYPE criado por Fábio Lopez como forma de 
ativismo social. Fonte: <https://www.instagram.com/p/BvAQiiDlU-g/> Acesso em: 18 abril 2019. 
 

Os pictogramas buscam a neutralidade e algumas vezes fazem o uso de 

arquétipos para a construção de suas figuras. Uma questão relevante levantada 

atualmente trata da a representatividade social, pois nem sempre o uso de 

estereótipos ou arquétipos retratam a realidade de modo adequado. Exemplo disso é 

o caso do pictograma do idoso (Figura 9). Embora possa fazer parte do senso comum 
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a imagem de uma pessoa arqueada, frágil e com uma bengala como representação 

do idoso, mudanças socioeconômicas modificaram essa realidade ao longo dos anos, 

não refletindo mais a terceira idade como um todo. A nova terceira idade é mais ativa 

e saudável, o que destoa significativamente desta imagem. Novas soluções vêm 

sendo apresentadas como a substituição de uma representação arqueada e com uma 

bengala, pelo número 60 acompanhado pelo símbolo de “mais” e um pictograma 

representando uma pessoa, como forma de representar o idoso contemporâneo. 

 

 
Figura 09: Nova proposta para atualização da representação da terceira idade nos pictogramas. Fonte: 
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/06/simbolo-de-preferencia-deve-respeitar-idosos-
segundo-projeto-em-pauta-na-cdh>. Acesso em 26 abril 2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ISOTYPE, em seus mais diversos âmbitos e perspectivas, foi sem dúvida, 

um trabalho à frente do seu tempo, fugindo dos padrões da época, tanto por suas 

características gráficas, como pela forma de como a informação é compreendida e 

representada, e também por sua metodologia de trabalho. É possível observar 

claramente a influência do ISOTYPE, principalmente nas formas dos pictogramas de 

gerações seguintes, prezando pela simplificação da forma e da neutralidade, 
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possibilitando a geração de sistemas cada vez mais padronizados, como visto nos 

sistemas de sinalética das Olimpíadas. 

Suas contribuições influenciaram diferentes o design. Grande parte dos 

pictogramas contemporâneos trazem propostas que carregam consigo, traços do 

trabalho de Neurath, tanto na parte visual quanto e novos modos de utilizar e transmitir 

as informações, buscando-se uma maior eficiência e clareza em relação à 

comunicação e transmissão de mensagens, mesmo que utilizando-se de diferentes 

modos de leitura e organização. 

Embora Neurath tenha proposto a criação de uma linguagem em um contexto 

de universalidade, os projetos resultantes de sua influência não conseguiram atingir 

esse objetivo em sua plenitude. Mesmo que um pictograma seja efetivo em diversos 

lugares do mundo, a pluriculturalidade faz com que o mesmo símbolo possa, por 

vezes, ter interpretações múltiplas. Atualmente, os desafios da representação 

pictográfica fogem da necessidade de uma forma cada vez mais neutra e cedem lugar 

aos anseios sociais da identidade representativa, reivindicada principalmente por 

minorias. 

Esses desafios se moldam de acordo com a época em que se encontram, o 

que foi previsto, de certo modo, por Neurath, que entendia que, assim como a 

sociedade, o conhecimento é fluido, desse modo, a cada nova geração, os sistemas 

de comunicação visual devem ser reconstruídos, incrementados e adaptados aos 

novos anseios sociais, políticos e econômicos. 
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A Cultura do “faça você mesmo” e a inteligência coletiva que emerge do 

YouTube 
 
 

Cleomar de Sousa Rocha1 
Laíse Barbosa Cavalcante2 

 

RESUMO: 
As plataformas digitais, interativas e multidirecionais fazem emergir um fenômeno cultural que 
problematizam os mecanismos de aprendizagem formais tradicionais. Trata-se do consumo de 
conteúdos educativos a partir de vídeos curtos para realizar alguma atividade. Este artigo discute esse 
fenômeno, a partir de suas características emergentes, apresentando o complexo comportamento que 
floresce das interações que ocorrem na plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube. Para isso, 
partimos da descrição e análise fenomenológica de algumas interações tidas em vídeos da série 
Manual Maker disponível no canal Manual do Mundo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: coaprendizagem; cultura maker; inteligência coletiva; emergência; youtube. 
 

INTRODUÇÃO  

A conectividade3 afetou os processos de aprendizagem. As pessoas 

intensificaram a criar conhecimento e aprender colaborativamente através do 

compartilhamento de conteúdos em mídias interativas. Nesse contexto, surgiu um 

                                            
1 Pós-doutor em Poéticas Interdisciplinares (UFRJ), Culturais (UFRJ), Pós-doutor em Tecnologias da Inteligência 
e Design Digital (PUC-Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual, Faculdade de Artes Visuais, pós-
doutor em Estudos SP), doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas (UFBA). Professor do Universidade 
Federal de Goiás. Coordenador do Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas 
da UFG (Media Lab / UFG). Pesquisador do CNPq e artista. Goiânia, Goiás, Brasil. cleomarrocha@gmail.com 
2 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Performances Culturais (UFG), Especialista - MBA em Processos 
Produtivos do Vestuário (FATECIB), Graduada em Design de Moda (UFG), Graduada em História (UEG). Goiânia, 
Goiás, Brasil. laisebcavalcante@gmail.com    
3 Conectividade é definida como a conexão estabelecida, a partir das mídias interativas, entre 
humanos, entre humanos e não e humanos e entre não humanos. Não se restringe, portanto, à conexão 
à internet, mas entre entes cognoscentes e objetos capazes de processamentos. 
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fenômeno que na atualidade arregimenta muitos adeptos, a prática de aprender por 

meio de vídeos curtos educativos disponíveis na Web.  

Para compreender esse fenômeno, vamos partir de nossa observação das 

interações tidas a partir de quatro vídeos do canal Manual do Mundo, disponíveis na 

plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube. A partir da descrição e análise 

de nossa experiência deste fenômeno, pretendemos verificar os eixos de emissão e 

recepção que configuram a interação entre humanos na plataforma, mediada por ela, 

de modo a concluir se, de fato, há indícios sobre a problematização do sistema formal 

de ensino. Com base nos possíveis indícios, retomaremos a premissa do artigo, 

fazendo ver os contextos que operam os sistemas, bem como seus mecanismos de 

articulação e seus possíveis impactos. 

 

APRENDER NO MANUAL DO MUNDO  

 
O YouTube é, atualmente, um dos maiores sites de compartilhamento de vídeos 

do mundo, pertencendo a Google desde 2006. Por meio dele, os internautas podem 

publicar vídeos digitais e compartilhar com outras pessoas que podem avaliá-los por 

meio dos botões de like (gosta) e dislike (desgosta), e também através de 

comentários. A plataforma permite a criação de canais onde os usuários podem reunir 

todas as suas publicações.  

De acordo com a pesquisa “Global Digital 2019”, realizada pela agência We Are 

Social, em parceria com a plataforma de mídia Hootsuite, o YouTube é a rede social 

favorita entre 95% dos brasileiros. A “Video Viewers 2018”, uma outra pesquisa  

realizada pelo Instituto Provokers, analisou o comportamento dos brasileiros ao 

consumir vídeos e revelou que dentre as principais motivações que levam o brasileiro 

a consumir conteúdo em vídeo, primeiramente vem o entretenimento (38,7%), e em 

seguida a busca por conhecimento (29,8%). A pesquisa também revelou que nove em 

cada dez pessoas no Brasil usam o YouTube para estudar, e dentre essas, 93% 

assistem vídeos para aprender a fazer pequenos reparos em casa, enquanto 87% 
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assistem vídeos do YouTube para desenvolver habilidades profissionais. Diante de 

todos os eventos descritos e dos dados apresentados, podemos perceber que há um 

vetor de aprendizagem que floresce no YouTube, uma aprendizagem autônoma e 

gerida pelo próprio aprendente. Esse tipo de aprendizagem tem uma relevância 

ampla, revê questões de locus e temporalidade do processo ensino-aprendizagem, e 

coloca em discussão mecanismos formais de aprendizagem, dado o contexto 

contemporâneo da sociedade. 

Atualmente, o maior canal de entretenimento educativo do YouTube Brasil é 

o Manual do Mundo. O canal que pertence a categoria “ciência e tecnologia”, estreou 

em 2006 e ocupa a 15° (décima quinta) posição no ranking dos maiores canais do 

YouTube Brasil com mais de 12.288.772 inscritos e 2.105.965.572 visualizações. O 

canal conta com quase 1.500 vídeos disponíveis na plataforma e lança novos vídeos 

três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados. De acordo com 

descrição do canal, “é o lugar para você aprender de tudo: experiências, curiosidades 

científicas, dicas de sobrevivência, o que tem dentro das coisas, explicações 

impossíveis, viagens imperdíveis e muito mais!” (MANUAL DO MUNDO, 2019).  

Em fevereiro de 2019, o canal estreou um curso de quinze aulas sobre o 

universo maker, cada aula é composta por dois a três vídeos, sendo o primeiro  uma 

aula de instrumentalização técnica, por vezes teórica, e os outros dedicam-se a 

colocar em prática algum projeto. A cultura maker é uma atualização da cultura do 

“faça você mesmo” ou “do it yourself” (DIY), contudo, mais voltada para a fabricação 

a partir de arquivos e equipamentos digitais. A cultura do “faça você mesmo” tem suas 

origens no pós-guerra, mas só nas décadas seguintes, com o surgimento do 

movimento punk se popularizou.  
Nesse movimento, as pessoas buscavam construir seus próprios móveis e 
roupas, consertar seus equipamentos estragados, publicar suas próprias 
revistas, produzir seus próprios alimentos e fazer sozinhas as melhorias em 
suas casas. [...] Mais tarde, a cultura DIY acabou, como parece acontecer 
com tudo, sendo contaminada pela tecnologia e, mais recentemente, pela 
própria Internet. Esta extensão tecnológica da cultura DIY ficou conhecida 
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como Maker Movement ou Movimento dos Fazedores (ou construtores, 
inventores, realizadores) (LEMOS, 2014, p.30).  

De acordo com Anderson (2012), os computadores ampliaram o potencial 

humano não só de criação, mas de compartilhamento de ideias, com rapidez. Os 

adeptos do “faça você mesmo” estão agora conectados e passaram a trabalhar juntos. 

Dessa forma, o que antes poderia ser uma atividade individual de trabalho, agora se 

organiza como movimento social que se volta para o mundo natural, utilizando a 

Internet e as ferramentas de fabricação digital para transformar a produção de coisas. 

Esse movimento está transformando o setor industrial, trazendo mudanças 

econômicas, sociais e, principalmente, educacionais. O movimento maker promove 

um tipo de aprendizagem baseada na colaboração, na autonomia e na criatividade, 

características presentes nas aulas do curso Manual Maker. Para demonstrar o lastro 

educativo das aulas disponíveis, foram selecionadas algumas interações de usuários 

em vídeos da série. 

O primeiro vídeo da série é uma aula básica sobre ferramentas, em que o 

professor/apresentador explica como funcionam, quais comprar e em quais materiais 

utilizar as várias ferramentas elétricas e manuais. O apresentador inicia o vídeo pelas 

ferramentas elétricas (pistola de cola quente, serra tico-tico, micro retífica, lixadeira, 

soprador térmico, esmeril e esmerilhadeira), depois aborda as ferramentas manuais 

(limas, tipos de alicates, torno de bancada, tipos de martelos, tipos de parafusos, 

chaves de fenda, chaves phillips, chaves de boca, chaves combinadas, arcos de serra, 

estiletes, tesouras, réguas, trena, paquímetro, nível), os equipamentos de proteção 

individuais (EPI’s) e por fim ele apresenta a furadeira e parafusadeira, que será 

abordada com maior detalhamento no próximo vídeo da série.  O vídeo publicado em 

21 de fevereiro de 2019 tem 40’44” (quarenta minutos e quarenta e quatro segundos), 

59.000 likes, 688.423 visualizações e 1.886 comentários. Dentre os comentários 

foram destacados dois comentários que evidenciam o aprendizado dos usuários em 

menos tempo e maior intensidade em relação às aulas regulares de mesmo conteúdo 

em uma instituição de ensino:  
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Figura 1: Comentário Luan Martins. Fonte: https://youtu.be/5JxN3ELqo9I 

 

 
Figura 2: Comentário Ricardo Vergara. Fonte: https://youtu.be/5JxN3ELqo9I 

No terceiro vídeo da segunda aula, o professor/apresentador ensina como 

fazer uma fonte de bancada (superfonte) adaptando um fonte de computador. Ele 

começa explicando o que é o projeto e qual o objetivo dela, em seguida a fonte é 

aberta e o apresentador explica como ela funciona desde a função de cada cor dos 

fios, voltagem, onde ligar, quantas saídas terá a fonte e dicas de segurança para 

começar a trabalhar. Em seguida é ensinado o passo-a-passo para que o usuário 

possa criar, sozinho, a sua fonte de bancada. O vídeo publicado em 02 de março de 

2019 tem 21’32’’ (vinte e um minutos e trinta e dois segundos), possui 79.000 likes, 

752.422 visualizações e 2.832 comentários. Deste vídeo foram destacados três 

comentários: o primeiro deles (Figura 3) nos dá a percepção de que o usuário 

conseguiu colocar em prática o projeto, sem dificuldades e com pouco recurso 

financeiro. Já no segundo comentário (Figura 4), o usuário demonstra alguma 

dificuldade e problemas com os materiais escolhidos, contudo, isso não impede que 

o mesmo coloque o projeto em prática e encontre, de forma autônoma, a resolução 

dos problemas. O terceiro comentário destacado (Figura 5) apresenta uma dúvida de 

um usuário, que recebeu três respostas e dicas de outros usuários. 

 
Figura 3: Comentário Rafael Souza Barbosa. Fonte: https://youtu.be/2Ou7MOVZeo4 
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Figura 4: Comentário Herbert Rocha. Fonte: https://youtu.be/2Ou7MOVZeo 

 

 
Figura 5: Comentário calvin o YouTuber style. Fonte: https://youtu.be/2Ou7MOVZeo4 

 
No primeiro vídeo da aula quatro, o professor/apresentador ensina o que é um 

Arduino, o conceito de hardware livre no qual ele foi criado, como funciona, quais os 

tipos de placas existentes, as especificidades de cada um dos tipos e o que um 

Arduino é capaz de fazer. O vídeo, publicado em 14 de março de 2019, tem 17’02’’ 

(dezessete minutos e dois segundos), 73.000 likes, 569.558 visualizações e 1.793 

comentários. Dentre os comentários que selecionamos, o primeiro (Figura 6) e o 

segundo (Figura 7) nos remetem à capacidade que esses vídeos têm de despertar a 

curiosidade e vontade de aprender mais sobre o assunto abordado. Já o terceiro 

(Figura 8) repercute o que já havia aparecido em vídeos anteriores, a saber o fato dos 

vídeos abordarem, de forma rápida e eficaz, o mesmo conteúdo praticado por 

instituições formais de ensino. 
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Figura 6: Comentário Breno Erick. Fonte:https://youtu.be/sv9dDtYnE1g 

 

 
Figura 7: Comentário marcosreis reis. Fonte:https://youtu.be/sv9dDtYnE1g 

 

 
Figura 8: Comentário Matheus Guilherme. Fonte:https://youtu.be/sv9dDtYnE1g 

 
No segundo vídeo da décima aula, o professor/apresentador ensina a fazer 

um braço robótico 100% automático usando Arduino, servomotores e MDF cortado a 

laser. O apresentador explica como funciona o site de compartilhamento de projetos 

Thingverse, de onde foi baixado os arquivos e instruções do projeto que será 

realizado. Usando a máquina de corte a laser, o esqueleto do braço robótico é cortado 

e depois é feito o passo-a-passo para a montagem e automatização do projeto. O 

vídeo, publicado em 27 de abril de 2019, tem 28’37’’ (vinte e oito minutos e trinta e 

sete segundos), 61.000 likes, 562.853 visualizações e 2.021 comentários. O primeiro 

comentário destacado (Figura 9) nos apresenta o poder de utilização industrial do que 

foi ensinado e estimula a pensar nas aulas do YouTube como um vetor de 

empoderamento e autonomia, se aplicado à contextos de empreendedorismo, 

mercado e profissionalização. No último comentário selecionado (Figura 10), o usuário 

dá dicas de melhoria para o projeto, demonstrando que, além dos usuários 

aprenderem com o vídeo, eles têm a possibilidade de aprender uns com os outros. 
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Figura 9: Comentário Filipe Ricardo. Fonte:https://youtu.be/Ecw3kCo4AdQ 

 

 
Figura 10: Comentário Rodrigo Barreto. Fonte:https://youtu.be/Ecw3kCo4AdQ 

 
 

A INTELIGÊNCIA COLETIVA QUE EMERGE DO YOUTUBE  

 

Os processos infocomunicacionais, oportunizados pelas tecnologias digitais e 

pela conectividade, possibilitaram novos espaços de trocas e colaboração. Ainda que 

a colaboração e troca se dê em toda a história da civilização, a base tecnológica 

supera os obstáculos geográficos, cronológicos e linguísticos, se comparados aos 

meios anteriores, justamente porque as redes favoreceram o acesso a informações, 

que podem ser compartilhadas entre um grande número de pessoas, praticamente 

em tempo real e em todo o planeta, incrementando o potencial de inteligência coletiva. 

De acordo com Lévy, a inteligência coletiva é “uma inteligência distribuída por toda 

parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 

mobilização efetiva das competências” (2003, p. 28).  O conceito de inteligência 

coletiva, proposto por Pierre Lévy (2003), parte da afirmação que o conjunto do 

coletivo humano deve usufruir do ciberespaço para trabalhar em comum acordo para 

o enriquecimento mútuo das competências. O autor considera que essa inteligência 

coletiva é, sobretudo, uma inteligência culturalmente construída, cada pessoa 

adiciona o que sabe e o conjunto desses saberes coloca em movimento o pensamento 

da sociedade (LÉVY, 2003, p.31).  
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A prática de se compartilhar conteúdos na Web converteu-se em um marco no 

processo de evolução da Internet. Os usuários não apenas tem acesso aos conteúdos 

disponíveis, como também podem produzi-los, redistribuí-los, avaliá-los e categorizá-

los.  

 

DISCUSSÃO 
 
Metodologicamente, a partir da exposição dos elementos observados, a saber 

os vídeos e a tessitura das redes colaborativas de aprendizagem geradas a partir 

destes, seguiremos com a discussão, observado exatamente este foco: a rede de 

coaprendizagem. 

Qualquer busca rápida por “como fazer algo” na plataforma YouTube nos 

apresenta uma infinidade de resultados, entre vídeos caseiros e profissionais, 

ensinando como fazer o objeto da busca. Esses canais nos revelam um fenômeno 

cultural que figura a materialização do conceito de inteligência coletiva proposto por 

Lévy (2003), pouco antes da criação da plataforma em 2005. Os canais fornecem aos 

usuários, acesso a informação, não programática e com possibilidade de inúmeras 

oportunidades de visualização. Esses usuário, por sua vez, podem interagir com os 

canais e com outros usuários, expondo dúvidas, comentários, críticas, criando uma 

reverberação em rede,  tornado a perspectiva de coaprendizagem uma realidade. 

Incentiva, ainda, a produção de outros vídeos por eventuais usuários, criando seus 

próprios canais para ensinar o que aprenderam. Podemos ver um exemplo disso no 

comentário de “calvin o YouTuber style” (Figura 5): no terceiro vídeo da segunda aula 

o usuário expõe uma dúvida que gera outras três interações com respostas e dicas.  

Podemos perceber, também, depoimentos expondo dificuldades e outras 

soluções para problemas que apareceram em projetos particulares dos usuários, 

como, por exemplo, no comentário de “Hebert Rocha” (Figura 4), onde ele expõe que 

precisou prolongar os fios depois de já ter cortado. Outro elemento interessante 
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presente neste comentário é o fato do seguidor falar que se sentiu à vontade para 

fazer melhoramentos no projeto apresentado, dando evidências de que à partir do 

conhecimento gerado, novos projetos podem surgir. Esse fato vai ao encontro do 

argumento de Lévy (2003, p.27), ao defender o projeto da inteligência coletiva. De 

acordo com o autor, a associação das inteligências gera um trabalho melhor que as 

inteligências individuais.  

Outros elementos importantes para a nossa análise é o conceito de 

emergência, conexo à teoria da complexidade, uma teoria interdisciplinar que tem 

como objeto de estudo os sistemas dinâmicos não-lineares, como por exemplo, o 

cérebro humano, as redes de computadores e os ecossistemas. Um sistema é 

considerado complexo quando várias partes dele interagem entre si, em vários níveis 

diferentes, gerando novos comportamentos coletivos através de sua auto-

organização. De acordo com Johnson (2003), os sistemas complexos exibem um 

comportamento emergente. São sistemas bottom-up, ou seja, se organizam e geram 

seus conhecimentos à partir de baixo. 
Em uma linguagem mais técnica, são complexos sistemas adaptativos que 
mostram comportamento emergente. Neles, os agentes que residem em uma 
escala começam a produzir comportamento que reside em uma escala acima 
deles: formigas criam colônias; cidadãos criam comunidades; um software 
simples de reconhecimento de padrões aprende como recomendar novos 
livros. O movimento das regras de nível baixo para a sofisticação do nível 
mais alto é o que chamamos de emergência. (JOHNSON, 2003, p.14) 

Sistemas emergentes apresentam, como resultado das interações locais 

aleatórias, um macrocomportamento global observável. De acordo com Braga (2009), 

a maioria dos teóricos da emergência concorda com duas características 

fundamentais das propriedades emergentes: a imprevisibilidade, ou seja, mesmo 

conhecendo todas as características das partes, não podemos prever o que emergirá 

de suas interações; e a irredutibilidade, não pode ser redutível a partir das 

características dos níveis inferiores. O que emerge das interações locais é algo 

diferente da simples soma das partes constituintes.  
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Johnson (2003) fala de uma “inteligência emergente” para a qual todos os 

indivíduos contribuem sem, necessariamente, ter percepção. A plataforma digital, que 

fornece meios para o compartilhamento de conhecimento e relacionamento entre 

partes inteligentes, gera cada vez mais vídeos e interações que contribuem para 

evoluir o coletivo inteligente. Neste aspecto torna-se defensável afirmar que as redes 

de coaprendizagem são sistemas complexos e emergentes. Os canais educativos 

disponíveis na plataforma YouTube são, em essência, aplicação do conceito 

desenvolvido por Levy (2003, p.28), na mobilização das competências, em uma 

inteligência distribuída por toda parte, que é incessantemente valorizada e 

coordenada em tempo real. Podemos observar essa “inteligência coletiva emergente” 

nas interações citadas. Como exemplo tomamos o comentário de Rodrigo Barreto 

(Figura 10), onde o usuário comenta que também pode-se usar um Módulo Bluetooth 

HC-05 para controlar a garra pelo smartphone. O usuário comenta que já realizou um 

projeto com o módulo e que ele é fácil de usar. Quando ações como o vídeo geram 

novas ações, como comentários, que replicam em novos comentários e/ou novos 

vídeos, vê-se a crescente em rede, essa inteligência coletiva que emerge de 

plataformas como o YouTube, que é mais que a soma das inteligências individuais 

dos usuários, possuindo características próprias. 

As ações que são estabelecidas nos sistemas emergentes são mútuas, 

estabelecendo o feedback como elemento fundamental nesses sistemas, tornando-os 

interativos. Johnson (2003, p. 88) define feedback como “conexões de duas vias que 

fomentam a aprendizagem em um nível mais alto”. É o feedback que ordena e 

contribui para evoluir o sistema para o nível superior. No YouTube, todos os usuários 

afetam e são afetados uns aos outros, seja por meio de likes, compartilhamentos, 

comentários ou visualizações. Tudo que o usuário faz na plataforma é feedback e 

serve para organizar o conteúdo de algum modo.  
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As interações individuais são fatores de posicionamento para os canais e geram uma 

decisão coletiva. O número de comentários nos vídeos, por exemplo, são 

impulsionadores para o rankeamento do canal4. 

Rocha (2015, p. 298) considera que “quando nos relacionamos, transitamos 

entre a materialidade e a intangibilidade da cultura, compondo bases ressonantes aqui 

e ali, fisicamente e culturalmente”. O conceito de ressonância cibernética, criado pelo 

autor, pode servir de parâmetro para mensurar o nível de influência que uma 

informação exerce em um determinado público (usuário), que a repercute e ressona.   
A ressonância cibernética, capacidade de repercutir, vibrar, ressonar no 
ciberespaço, é uma medida de verificação das relações construídas por um 
indivíduo a partir de sua vivência nos ambientes tecnológicos, bem como para 
verificação da intensidade de sua integração social (ROCHA, 2015, p. 26). 

Assim, quanto mais os usuários, como relatado, se relacionam com a 

informação e com os outros usuários, repercutindo e ressonando a informação, mais 

são formadas órbitas de interesse ao seu redor, criando zonas de interesse (ROCHA, 

2015, p. 299). A esse conjunto o autor chama de conectividade. E é essa a base 

estabelecida nas verificações levadas a cabo, descritas e analisadas no presente 

artigo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, consideramos que plataforma digital, interativa e 

multidirecional YouTube age e cria um comportamento distinto em um contexto 

educativo, a partir do estabelecimento de uma rede colaborativa de aprendizagem, 

impulsionada, inicialmente, por vídeos curtos de orientação instrumental e educativa. 

Isso representa uma mudança na centralidade da geração do conhecimento, muito 

devido ao fato do usuário gerir todo o processo de aprendizagem e mesmo quais 

                                            
4 WSI. Seo para YouTube - Fatores de ranqueamento para YouTube. Disponível em: 

https://wsidm.com.br/blog/seo-YouTube-fator-ranking/ acesso em: 28/06/10. 
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habilidades e competências farão parte de seu repertório. A autonomia decisória e o 

método em rede de formular a aquisição de informações que podem resultar em 

habilidades e competências, são fundamentalmente as alterações entre os modelos 

formais e informais de aprendizagem, apresentando o conceito de coaprendizagem 

como deflagrador de novas modalidades, mais assentadas ao conceito de cultura 

digital e sociedade contemporânea. Consideramos esse comportamento educacional 

emergente por suas características de descentralização, auto-organização, não-

linearidade, irredutibilidade e, principalmente, porque gera um comportamento global 

observável, dado basicamente no campo da cultura.  

Podemos perceber, nos comentários analisados, que os usuários afirmam que 

aprendem e colocam projetos em prática. Um fator observável é a comparação que 

alguns usuários fazem com cursos ofertados por instituições formais de ensino. É 

possível perceber que eles não apenas afirmam aprender com os vídeos, mas os 

qualificam como iguais ou superiores aos ensinamentos experienciados em 

instituições formais, na educação formal e tradicional.  Isso, por si, já problematiza o 

contexto formal de ensino frente aos modelos emergentes de coaprendizagem, como 

descrito. 
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RESUMO: 

 

No contexto do desenvolvimento de soluções de acessibilidade em interfaces 

gráficas computacionais, grande parte das soluções é orientada diretamente ao usu-

ário com deficiência sob uma perspectiva integradora. Sem desconsiderar a importân-

cia dessa orientação, verifica-se que projetos orientados para acessibilidade também 

se colocam como grandes impulsionadores de inovação. Por outro lado, ambientes 

de aprendizagem são constantemente alvos de críticas dada sua impessoalidade e 

falta de humanização. A partir do estudo de caso do processo de implementação de 

um módulo no curso de Especialização em Inovação em Mídias Interativas da UFG, 

verificou-se como a proposta de acessibilidade foi determinante para soluções inova-

doras, assim como mostrou que as interfaces podem ser importantes espaços de sen-

sibilização para as condições da pessoa com deficiência. 
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PALAVRAS-CHAVE: 

Design de Interfaces; Acessibilidade; Inovação 

 

INTRODUÇÃO 

São fartas, infelizmente, as justificativas para a necessidade de se aumentar os estu-

dos de acessibilidade em ambientes virtuais de aprendizagem. Assim como nos de- 

mais estudos de interface gráfica, há ainda uma grande carência de projetos que per-

mitam acesso pleno aos seus conteúdos por usuários com deficiência. A despeito da 

importante quantidade de usuários em algum tipo de condição de deficiência - cerca 

de 24% da população, (IBGE, 2010) -, há ainda uma perspectiva de que o desenvol-

vimento de projetos de interfaces acessíveis tem sua orientação devida a questões 

unicamente humanitárias ou legais 

Embora muitos sites não forneçam acessos de forma legal, vão ter que for-
necer isso amanhã. Uma coisa que todos nós sabemos é que eles mudam 
continuamente. Outra coisa que sabemos é que estamos sujeitos às leis 
gostando ou não. Aplicar essas melhorias no seu site, mesmo se você não 
é obrigado a fazer isso sob as leis de hoje, vai te proteger de obter ferra-
mentas caras para as leis do próximo ano, e também pode te proteger do 
preço (e da péssima publicidade) de ações de antidiscriminação. (ZELD-
MAN, 2010, p.318) 

De fato, é inegável a importância social de buscar projeto inclusivos, o que 

leva à conclusão lógica de que cada usuário é relevante, mas há também a possibili-

dade de se perceber o quanto projetos orientados a pessoas com deficiência (PcD) 

são um campo fértil para a inovação, que atende não somente a esse não tão seleto 

grupo, mas a todos os demais usuários. 

De fato, algumas soluções tecnológicas, originalmente criadas para atender a 

públicos de pessoas com deficiência, se tornaram recursos usados por todos os usu-

ários, como é o caso da máquina de escrever. Embora haja registro de várias origens 

distintas, uma delas relata que teria sido criada para ajudar na escrita de pessoas 
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cegas (RUSSELL, 2008 p.1332). Essa visada da inovação a partir de projetos acessí-

veis já vem sendo discutida há algum tempo por pesquisadores e desenvolvedores 

(GIRMA, 2017; HORAN, 2017; WHEN, 2015), deslocando a imagem da pessoa com 

deficiência da periferia dos projetos, como um mal necessário, para o seu ponto de 

partida. 

Um importante salto nessa direção surgiu quando se alterou a perspectiva da 

pessoa com deficiência de alguém limitada a interagir com o mundo que lhe apresen-

tado, para um mundo cheio de barreiras que limita o acesso de todas as pessoas de 

forma igualitária. O chamado “modelo médico” de atenção ao deficiente tem domina- 

do os estudos de acessibilidade desde o século XIX, com o advento da medicina mo-

derna. Antecedida pelo “modelo moral” que considerava a pessoa com deficiência 

como “portadora” de um tipo de maldição cuja cura estava associada a algum tipo de 

expurgo espiritual, o modelo médico encara a deficiência como um tipo de doença, 

para a qual a cura é o caminho para a “normalidade” e a inclusão desse sujeito na 

sociedade. É somente a partir da visada do “modelo social” que a questão da defici-

ência se afasta do sujeito e percebe-se que as limitações estão, na verdade, na soci-

edade que não está preparada para incluí-lo. 

Esse modelo não trata de ignorar as condições do corpo da pessoa com defi-

ciência, mas passa a perceber que o que a limita, de fato, são as diversas barreiras 

existentes no mundo à sua volta e as exigências criadas pela própria sociedade. 

Nessa perspectiva, um cadeirante não tem sua condição ignorada, mas, ao contrário 

dos modelos anteriores que buscavam “corrigir” a condição de imobilidade para que a 

pessoa pudesse circular nos espaços comuns, o modelo social busca corrigir os es-

paços (eliminar as barreiras) para que a pessoa com deficiência possa circular con-

fortavelmente por onde quiser. 

Uma das grandes dificuldades de se desenvolver projetos acessíveis ou in-

clusivos está na evidente incapacidade dos designers de interfaces e desenvolvedo-

res em se perceberem parte de um contexto onde também estão as PcDs. Há um 
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padrão quase universal de pensar o perfil do usuário a partir de um modelo de norma-

lidade, conforme destaca-nos Foucault (2003), cujas condições físicas são muitas ve-

zes perfeitas até mesmo para a média das pessoas em uma comunidade. Nesse 

sentido, a busca por uma sensibilização do projetista para essas condições de limita-

ções impostas pela interface é algo que deve ser incentivado e trabalhado nas equipes 

de desenvolvimento. “Nada sobre nós sem nós” é o lema criado por Tom Shakespeare 

(SASSAKI, 2007) para sintetizar a ideia de que não é possível desenvolver projetos 

de acessibilidade sem a presença de uma pessoa que conheça profundamente essa 

realidade, que é o próprio usuário. 

O grupo adotou o lema “Nada Sobre Nós, Sem Nós” para exigir a inclusão 
de pessoas com dificuldade de aprendizagem em todos os serviços públi-
cos: saúde, emprego, serviços sociais, habitação, associações de habita-
ção, consumidores de serviços, fornecedores de serviços, inspeção e 
outros.  Tais serviços devem oficializar que estão incluindo pessoas com 
dificuldade de aprendizagem e que recebem apoios apropriados. Devem 
também concordar com a crença de que nada sobre elas está sendo feito 
sem a participação delas. (SASSAKI, 2007, p.2) 

Sem dúvida tal premissa é realmente importante, mas ela pode levar a confu-

sões metodológicas. A rigor, qualquer projeto de IHC considera importante a presença 

do usuário final no processo de pesquisa para o desenvolvimento de soluções de in-

terfaces. Entretanto, tal presença não se caracteriza pela participação direta na to-

mada de decisões do projeto, até mesmo porque, muitas vezes, o usuário não possui 

as condições técnicas necessárias para verificar a viabilidade e funcionalidade dos 

projetos. Na verdade, o que se busca é uma coleta de informações da pessoa com 

deficiência, de modo que seja possível criar-se uma persona que se aproxime do usu-

ário real. 

Outra característica importante para a criação dessa persona é a empatia de-

senvolvida pelo designer, como destacam Cooper et al (2014, p.66): “Empatia é crítico 

para os designers, que tomarão suas decisões sobre as diretrizes e detalhes do pro-

jeto embasado nas dimensões cognitivas e emocionais, como tipificadas nas metas 
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da persona.” Para o desenvolvimento dessa condição de empatia, uma boa ferra-

menta é a que permita ao projetista vivenciar, ainda que em parte, as condições reais 

do usuário. Simões e Bispo defendem que:  

A simulação de situações de incapacidade, por parte das equipas de pro-
jecto, é um exercício essencialmente de sensibilização para os problemas 
sentidos por aqueles que habitualmente têm de lidar com um mundo que 
não foi construído à medida de suas necessidades. (SIMÕES; BISPO, 2006, 
p.20) 

Entretanto eles ressaltam a importância de se relativizar tal prática: 

Contudo, existe um perigo neste tipo de metodologia, a experiência da defi-
ciência não pode ser simulada na sua totalidade. Efectuar um percurso de 
cadeira de rodas não é a mesma coisa que ser paraplégico, como vendar 
os olhos não simula a experiência da cegueira na sua totalidade. (SIMÕES; 
BISPO, 2006, p.20). 

Para isso, eles sugerem uma reflexão sobre a prática, entendo-a como impor-

tante, porém não exaustiva: 

Por esses motivos, a simulação da deficiência deve ser encarada, essencial- 
mente, como uma ferramenta de sensibilização ou de aproximação à pro-
blemática da acessibilidade, que não substitui a participação dos utentes, 
como a metodologia por excelência para a detecção das suas necessidades. 
(SIMÕES; BISPO, 2006, p.20). 

Desse modo, se por um lado há uma carência nesse processo de empatia 

para a construção de personas relacionadas a pessoas com deficiência em projetos 

de interfaces gráficas, essa mesma tecnologia é rica em possibilidades de fazer-se 

esse exercício. O trabalho de Simões e Bispo fala do exercício de “Role Playing”, que 

se trata do desenvolvedor “assumir papéis” das pessoas com deficiência. Para isso 

eles descrevem atividades de caracterização de incapacidade e uso de recursos que 

viabilizem tais experiências como: 

• Paraplégico – cadeira de rodas  
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• Acidentado perna esquerda – muletas e tala  

• Cegueira total – bengala e venda  

• Visão tubular – óculos e bengala  

• Cataratas – óculos e bengala  

• Visão periférica – óculos e bengala  

• Sem braço dominante – braço preso ao corpo      

• Limitação da mão – luvas  

• Mãe de criança de colo – carrinho de bebê e garrafão de 5L de água 

• Gravidez/obesidade – pesos nas pernas e 2 mochilas 

 

Nota-se que, uma vez direcionadas ao estudo de acessibilidade em contexto 

de barreiras arquitetônicas, os recursos são exclusivamente analógicos. No entanto, 

ao se tratar de barreiras comunicacionais, típicas do ambiente digital, os recursos po-

dem ser outros, e as tecnologias disponíveis são férteis nesse campo. 

A título de uma introdução, duas questões se articulam, portanto, para a cons-

trução do presente trabalho. De um lado, verifica-se a importância de pensar os pro-

jetos de design inclusivo sob outro olhar: como direcionamento rumo à inovação. De 

outro lado, a possibilidade de verificar nas tecnologias de informação e comunicação 

um caminho para a sensibilização do projetista no desenvolvimento de soluções in-

clusivas. Para isso, será apresentado um estudo de caso desenvolvido no contexto 

de um curso de especialização onde ambas as questões foram abordadas e mostra-

ram sucesso no processo de aprendizagem dos alunos. 

 

O PROJETO WEB (Módulo 4) 

O curso de Especialização em Inovação em Mídias Interativas (InMídias), teve 

duas edições, sendo a primeira em 2014 e a segunda em 2016. Oferecido na modali-

dade EaD, o projeto previa a estruturação do curso em 10 módulos, organizados em 
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dois grupos principais – atividades integradoras, de caráter mais teórico reflexivo e os 

módulos de projeto, de caráter mais prático. Os módulos eram, portanto, assim distri-

buídos: 1. Atividade Integradora: Pesquisa; 2. Projeto Game, 3. Atividade Integradora: 

Desenvolvimento; 4. Projeto Web; 5. Atividade Integradora: Inovação; 6. Projeto Sen-

sores; 7. Atividade Integradora: Tendências, mercado e educação; 8. Projeto Gadget; 

9. Atividade Integradora: Educação; 10. Projeto Orientado: Perspectivas. 

O curso seguiu uma proposta de metodologias ativas (Problem Based Lear-

ning - PBL) e inaugurou, enquanto prática, o modelo H quanto ao uso das ferramentas 

de interfaces (ROCHA, 2011). Neste sentido, não havia o uso direto de nenhum am-

biente virtual de aprendizagem (AVA). Os ambientes de interação, seja para comuni-

cação, desenvolvimento ou avaliação, eram os disponíveis em toda a Internet. 

Diferente do modelo centralizador do AVA, que contém ferramentas com essas funci-

onalidades ou para o qual tais recursos independentes convergem, no modelo H a 

sala de aula não é um lugar, mas uma experiência. 

No que tange ao PBL, a condução de cada módulo seguia uma orientação de 

7 etapas, que iam desde a “Leitura do problema e identificação e esclarecimento de 

termos desconhecidos” até o “retorno ao grupo tutorial para rediscussão do problema 

frente aos novos conhecimentos adquiridos na fase de estudo anterior.” (MAMEDE 

2001 apud CABRAL; ALMEIDA, 2014). O lançamento da problematização em cada 

módulo buscava se orientar pela pelos seus objetivos, dos quais um se destacava por: 

“ampliar a compreensão sobre a relação estabelecida entre cultura, inovação e mídias 

interativas”. Assim, mais do que simplesmente oferecer aos alunos um texto sobre o 

qual se debruçariam para buscar os caminhos de solução, era também impor- tante 

proporcionar um modo de apresentação do módulo que buscasse sensibilizar os alu-

nos quanto às características das mídias interativas. Como exemplo, o módulo de 

Projeto Games fez sua apresentação usando o método de gamificação por meio de 

diversos recursos digitais, como vídeos e websites. Do mesmo modo, esperava-se 

dos alunos o desenvolvimento de soluções que explorassem os recursos tecnológicos 
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de informação e comunicação caracterizados no contexto das mídias interativas. Sem-

pre se demandava que, nos diversos módulos, fossem diversificados os canais de 

comunicação e os recursos utilizados para desenvolvimento dos projetos. 

Na segunda edição do curso, coordenado então pelo prof. Dr. Wagner Bandei- 

ra, o módulo IV - Projeto Web foi oferecido pelos professores Ana Bandeira e Daniel 

Borges, docentes no Curso de Design da PUC Goiás. Sua proposta de problematiza- 

ção não somente se orientava para o desenvolvimento de uma solução web, mas in- 

cluía uma discussão sobre acessibilidade. Assim era o texto de problematização: 

Laura é aluna de um curso de pós-graduação, precisa constantemente de 
acessar conteúdos para a pesquisa, o que inclui busca de material e compra 
de livros. Além de pesquisar em bases de dados, teses e dissertações em 
outras instituições de ensino, também faz uso de ambientes de aprendiza-
gem, pois parte de seu curso ocorre via plataforma digital. O curso, por sua 
vez, pensando em uma estratégia didática atualizada com o contexto atual 
dos alunos, que apresentam características de leitores moventes, imersivos 
e ubíquos, trabalha os conteúdos de forma transmidiática e também aposta 
na convergência das mídias. Para ter acesso aos conteúdos digitais, Laura 
faz uso, principalmente de seu computador pessoal e também de seu smar-
tphone, embora outros dispositivos sejam usados por outros alunos. No en-
tanto, ela não tem conseguido acompanhar as discussões propostas nas 
disciplinas como o restante dos colegas. Laura, ainda na infância, teve neu-
ropatia óptica hereditária de Leber (LHON), o que lhe causou cegueira total. 
A sua relação com as interfaces computacionais físicas, perceptivas e/ou 
cognitivas tem sido auxiliada, em toda a sua trajetória acadêmica, pelas tec-
nologias assistivas como tentativas de um processo inclusivo, mas que, em 
muitas das vezes, acabam sendo apenas integradores e sua atuação en-
quanto aluna ocorre à margem dos grupos com quem tem se relacionado. 
Uma vez que a cada dia inovações tecnológicas têm surgido no intuito de 
desenvolverem soluções que alcançam as questões de acessibilidade nos 
diversos âmbitos da sociedade, inclusive educacionais, de que modo o 
curso poderia resolver algumas das dificuldades de acesso ao conteúdo di-
gital de Laura e de colegas com outros tipos de deficiência, tendo em vista 
soluções inovadoras e inclusivas no âmbito das interfaces gráficas, preser-
vando suas estratégias didáticas? 

Seguindo a perspectiva discutida anteriormente, a acessibilidade não so-

mente se apresenta como uma variável de projeto, mas como combustível importante 

para soluções inovadoras, cujos resultados serão apresentados adiante. 
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No que tange ao uso dos recursos das tecnologias de informação e comuni-

cação como ferramentas de sensibilização do projetista, o texto da problematização 

citado foi apresentado inicialmente por meio de recursos que visavam simular experi-

ências do usuário com deficiência. Por meio dos diversos canais de comunicação usa-

dos no curso, os alunos recebiam um link que direcionava para um site que 

apresentava a estrutura demonstrada na figura 1. 

 
Figura 1. Página de apresentação do problema. Módulo IV – InMídias. 

Fonte: Especialização em Inovação em Mídias Interativas -  
http://temporario.ciar.ufg.br/projetoweb/index.html 

 

O site apresentava em sua interface, além das descrições básicas do curso, 

quatro botões que direcionavam a etapas específicas da problematização: 1. Con-

texto; 2. Problema; 3. Referência; 4. Bibliografia. 

O link “contexto” direcionava a um texto de contextualização do problema, si-

tuando o aluno sobre as condições em que o problema se apresentaria. A apresenta-

ção do conteúdo se dava de modo que o usuário podia vivenciar duas experiências 

distintas de deficiência. Um vídeo apresentava, em sua abertura, um texto motivacio-

nal que aparecia com um “desfoque” que simulava certas condições de deficiência 

visual (figura 2). 
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Figura 2. Primeira tela de apresentação do contexto do problema. 
Fonte: Especialização em Inovação em Mídias Interativas 

http://temporario.ciar.ufg.br/projetoweb/index.html 
 

Após a abertura, seguia-se a fala da professora Dra. Vanessa Dalla Déa, en-

tão diretora do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Goiás. Sua fala 

tra- zia uma discussão sobre os conceitos de tecnologia assistiva, suas principais ca-

racte- rísticas e importância para a pessoa com deficiência. Um aspecto, entretanto, 

deixaria os alunos intrigados com o vídeo: o mesmo não tinha som. A imagem era 

perfeita, mas nada se ouvia e não havia qualquer recurso de legenda que permitisse 

compre- ender o que a professora falava, exceto para alguém com excelente domínio 

de leitu- ra labial (figura 3). 
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Figura 3. Apresentação da profa. Vanessa Della Déa sobre tecnologias assistivas  

Fonte: Especialização em Inovação em Mídias Interativas 
http://temporario.ciar.ufg.br/projetoweb/index.html 

 

O botão seguinte levaria ao texto central do problema. A tela, neste caso, le-

vava a um controle de áudio (figura 4) que descrevia o texto em uma velocidade que 

representa o modo como são usados os recursos de leitores de tela como o NVDA ou 

o JAWS, os mais comuns entre a comunidade cega. Ao contrário do que se imagina, 

os seus usuários não usam tais recursos para simular a fala comum, mas fazem-no 

em velocidade bastante acelerada, cujos ouvidos treinados compreendem mensa-

gens que os demais usuários têm grande dificuldade de captar. 
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Figura 4. Áudio com o texto central do problema. 
Fonte: Especialização em Inovação em Mídias Interativas 

http://temporario.ciar.ufg.br/projetoweb/index.html 
 

O botão “referências” conduzia a uma página que apresentava um fundo cinza 

sobre o qual pousava um botão escrito “iniciar” (figura 5). Esse botão, entretanto, es-

tava programado para “fugir” do cursor. Sempre que o usuário tentava clicá-lo, ele se 

movia na tela como num jogo que pega-pega. Essa dinâmica visava representar as 

condições das pessoas com problemas de mobilidade, que muitas vezes não conse-

guem acionar corretamente os links e botões na interface por conta do seu mal posi-

cionamento ou tamanho diminuto. 
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Figura 5. Link para citação de referência. O botão “foge” do cursor. 

Fonte: Especialização em Inovação em Mídias Interativas 
http://temporario.ciar.ufg.br/projetoweb/index.html 

 

Por fim, o botão “bibliografia” levava aos textos que serviriam de fundamentos 

para o módulo. Neste caso, a proposta de simulação era das pessoas com dislexia 

(figura 6). Tal condição dificulta ao usuário o encadeamento de letras e palavras invi-

abilizando a leitura e compreensão dos textos. Aqui, o texto apresentado pela interface 

sofria “embaralhamentos” nas letras, tornado a leitura muito complicada, senão im-

possível em alguns casos. 
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Figura 6. Dois momentos da tela de Bibliografia mostrando a variação na posição das letras. 

Fonte: Especialização em Inovação em Mídias Interativas -  
http://temporario.ciar.ufg.br/projetoweb/index.html 

 

Ao acessarem o conteúdo dessa forma, os alunos naturalmente reagiram com 

surpresa e interesse sobre o trabalho. Certamente que, já em seu quarto módulo, 

entenderam sem muita dificuldade do que se tratava a dinâmica, mas não sem um 

primeiro momento de estranhamento, conforme algumas conversas depois do lança-

mento da proposta (figura 7). 
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Figura 7. Conversas entre alunos de um dos polos após o lançamento do módulo. 

Fonte: Especialização em Inovação em Mídias Interativas 
http://temporario.ciar.ufg.br/projetoweb/index.html 

 

Depois de algum tempo foi enviado pelos professores uma versão “acessível” 

dos conteúdos. Neste caso, sem os efeitos que simulavam as deficiências. Imediata- 

mente os alunos compreenderam o que significava acessibilidade: a superação de 

barreiras por meio de recursos tecnológicos que adequassem o conteúdo às suas 

condições corporais. 

Essa experiência de sensibilização foi fundamental para as discussões se-

guintes, na medida em que trouxeram os alunos para mais próximos da realidade da 
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pes- soa com deficiência. As discussões seguintes aconteceram em torno do modo 

como o mundo é inacessível para um número enorme de pessoas e como era impor-

tante desenvolver soluções que revertessem essa situação. 

RESULTADOS 

Para a conclusão do módulo, foi solicitado que os alunos apresentassem, na 

forma de pôsteres, os produtos desenvolvidos como solução do problema. Diversas 

soluções apontaram grande sensibilidade para a condição da pessoa com deficiência, 

assim como propostas inovadoras. Uma vez que se direcionaram as orientações para 

uma perspectiva mais inclusiva do que integradora, muitas propostas verificaram so- 

luções que criavam condições de uso tanto para pessoas com deficiência quanto para 

as demais. Assim, surgiram projetos de ambientes sociais de aprendizagem inclusi- 

vos, com gerenciamento de bancos de dados e acesso via agente virtual (com uso de 

inteligência artificial) que, por identificação do perfil do usuário, oferecia o acesso com 

a acessibilidade de acordo com a deficiência do mesmo (figura 8). 

 
Figura 8. Projeto “Ajudaê” que prevê um AVA acessível. 

Fonte: Alunos InMídias Polo São Simão:, Diego Passos, Luciana Pitaluga, Paulo César, Tatiane Soa- 
res, Raiane Amorin, Sideni Torres, Naiara Gabriel, Ellen Oliveira 

 

Também surgiram propostas de gestão de projetos colaborativos, buscando 

a sensibilização de pessoas sem deficiência para o contexto da acessibilidade, como 

um recurso de construção de audiodescrição colaborativa para filmes infantis. Outra 
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proposta no mesmo sentido foi a criação de uma biblioteca de frameworks para de-

senvolvedores de sites acessíveis (figura 9). 

 
Figura 9. Projeto “c12E” que prevê um conjunto de frameworks para desenvolvedores. 

Fonte: Alunos InMídias Polo de Anápolis: Alex Oliveira, Bárbara de Sousa, Emillie Bastos Dias, Eni-
val- do Junior, Fernando Finotti, Jade Lemos, Kalyne Menezes, Karlos Henrique Borges, Kleber Al-

ves, Maxwell Castro, Paulo Afonso Tavares, Raylla Hariel de Souza, Renata Tavares, Weder Sousa. 
 

De modo geral, os resultados apontaram para uma visada bastante humaniza- 

da sobre a questão da acessibilidade, além de uma importante dedicação dos alunos 

ao tema, refletida na qualidade dos produtos desenvolvidos. 

CONCLUSÃO 

Importantes esforços no sentido de remover barreiras informacionais em in-

terfaces gráficas têm surgido em diversos espaços como revela o grande número de 

publicações e eventos com o tema. Sem dúvida, são pesquisas importantes que visam 

proporcionar melhores condições às pessoas com deficiência e tais projetos precisam 

de cada vez mais incentivos. Mas, para além de tal visada inclusiva, o curso de Espe-

cialização em Inovação em Mídias Interativas propõe assumir o estudo das tecnolo-

gias assistivas como impulsionador de projetos inovadores. Como aponta a ad- 

vogada estadunidense Habem Girma, defensora dos direitos da pessoa com deficiên-

cia: 
que lideram avanços em ci- ência, tecnologia e outros campos. (GIRMA, 2017) 
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Funcionários com deficiência impulsionam a inovação. A deficiência cria 
uma restrição e abraçar restrições cria soluções inventivas. Nossa história 
tem numerosos exemplos de pessoas com deficiência que lideram avanços 
em ciência, tecnologia e outros campos. (GIRMA, 2017). 

Os resultados dos trabalhos dos alunos mostram o quando a percepção dessa 

importante camada da sociedade amplia os horizontes criativos, rumo a inovações 

que não surgiriam fora desse contexto. 

Por outro lado, a dinâmica de sensibilização mostrou como as ferramentas 

tecnológicas podem ser excelentes recursos de humanização, contrariando o senso 

comum de caracterizar as interfaces digitais como lugares “frios”, cuja impessoalidade 

é uma barreira para o aprendizado. Neste sentido, percebe-se que, com soluções cri- 

ativas, o bom uso dessas interfaces é capaz de proporcionar experiências que não 

seriam possíveis por outros meios. 

A pesquisa nesse sentido ainda deve ser aprimorada no campo da experiên-

cia de modo que se verifiquem fatores mais sistematizados nas suas diversas dimen-

sões – emocionais, estéticas, cognitivas e sociais – de modo que possam ampliar seu 

alcance para além dos ambientes educacionais e possam ocupar outros espaços co-

municacionais. 
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Análise da acessibilidade para pessoas com deficiência visual em um 

ambiente virtual de aprendizagem 

 

Nayane Galeno1, Vilma Villarouco2 
 

RESUMO: 

Através da internet, a educação consegue transpor fronteiras e alcançar locais jamais imaginados, 
mas ao mesmo tempo em que ela pode ser uma ferramenta de distribuição de conteúdo, se não 
forem consideradas as particularidades de seus usuários, pode promover a exclusão de pessoas que 
não conseguem acessar sistemas não adaptados. O objetivo deste trabalho é analisar a 
acessibilidade no ambiente virtual de aprendizagem utilizado pela Universidade Federal de 
Pernambuco como ferramenta de auxílio aos cursos presenciais e ministrar cursos de graduação à 
distância. Foi realizada uma pesquisa exploratória para avaliar cada elemento presente nas telas de 
um dos cursos e definir se ele está apto para ser utilizado por pessoas com deficiência visual. Os 
resultados indicam que é necessário fazer um trabalho de adequação de muitos destes elementos 
para que a acessibilidade seja garantida. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  

Ambientes virtuais de aprendizagem; acessibilidade; educação inclusiva. 

 

ABSTRACT 

Through the internet, education can cross borders and reach places never imagined, but at the same 
time that it can be a tool for distribution of content, if the particularities of its users are not considered, 
it can end up causing exclusion of people who can’t access unadjusted systems. The objective of this 
work is analyze the accessibility in the virtual learning environment used by the Federal University of 
Pernambuco as a tool to assist in face-to-face courses and to teach distance learning courses. An 
exploratory research was conducted to evaluate each element present on the screens of one course 
and to determine if it is suitable for use by people with visual impairment. The results indicate that it is 
necessary to do a work of adaptation of many of these elements so that the accessibility is 
guaranteed. 
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INTRODUÇÃO 

 

A iniciativa de descentralização física da educação, remonta às tentativas de 

ensino por correspondência, passando pelas ações de produção de materiais de 

estudo que pudessem ser distribuídos fora das salas de aula, até chegar às 

ferramentas online de comunicação. Com o desenvolvimento e popularização dos 

computadores e do uso da internet foi possível a transposição completa do ensino 

através das plataformas de ensino a distância (EAD). 

O uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC) conseguiu ampliar 

a abrangência da educação por viabilizar, através do ensino a distância, o acesso a 

pessoas com dificuldades de localização geográfica, restrições de tempo ou em 

situações especiais de aprendizagem. 

Monereo (2010) aforma que ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) são 

como uma metáfora de sala de aula que busca simular o acesso a conteúdos 

didáticos e orientação pedagógica além de promover a interação entre pares, seja 

como espaços para estudo na modalidade à distância ou servindo de apoio aos 

estudos presenciais. 

Sob o olhar da educação inclusiva, a educação on-line possibilita oferecer 

novas oportunidades de acesso aos indivíduos que possuem alguma forma de 

desabilidade. No entanto, a maior parte das interfaces atuais são desenvolvidas de 

forma empírica e muitas vezes sem levar em consideração a necessidade de 

diferentes tipos de usuários, implicando em problemas de acessibilidade e refletindo 

no nível de experiência e baixo engajamento das pessoas com deficiência 

(SCANDOLARA, 2017). 

Dado que os sistemas web costumam ser compostos por imagens, cores e 

símbolos, os usuários que possuem deficiências visuais podem encontrar 

dificuldades de acesso e interação, neste grupo estão incluídos os cegos, pessoas 

com baixa visão e os daltônicos. Assim, com o intuito de contribuir para a 

consecução de ambientes virtuais acessíveis a esse público, o trabalho aqui 
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apresentado objetivou analisar quais são as principais dificuldades encontradas por 

tais usuários, na utilização do ambiente virtual de aprendizagem dos cursos à 

distância da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Para tanto, foram 

evocadas as diretrizes definidas por Macedo (2010) que constituem um conjunto 

suficiente e sintetizado de recomendações para tornar o conteúdo acessível, para 

identificar os aspectos físicos e tecnológicos necessários a fim de facilitar o acesso e 

o uso do AVA, com foco no usuário com deficiência visual. 

 

UTILIZAÇÃO DA INTERNET POR DEFICIENTES VISUAIS 
 

Ao falar sobre adaptação dos sistemas às pessoas que os utilizam, é 

importante definir bem quem serão os usuários e considerar as capacidades e 

limitações destes para determinar as principais características da interface que será 

projetada. (GRANDJEAN; KROEMER, 2005) 

Nessa perspectiva e diante do já exposto, o foco deste trabalho é a  

identificação de existência de acessibilidade adequada a pessoas com deficiência 

visual, estudantes de cursos à distância da UFPE, nas suas plataformas EAD. 

Os grupos internacionais como o Institute of Electrical and Electronics 

Engineer’s Learning Technology Standards Comitee (IEEE LTSC); DublinCore, 

Instructional Management Systems - Global Learning Consortium (IMS GLC); o 

Advanced Distributed Learning – Sharable Content Object Reference Model (ADL 

SCORM) e World Wide Web Consortium – Web Content Accessibility Guidelines 

(W3C WCAG), trabalham colaborativamente na geração de recomendações para a 

criação de conteúdos para a web, procurando padronizar e orientar a forma de 

elaboração, armazenamento e distribuição destes materiais. 

Como existem barreiras físicas que não podem ser transpostas apenas 

através da elaboração do conteúdo dos sites, foram desenvolvidas tecnologias e 

estratégias para permitir ou facilitar o acesso de pessoas com deficiência às 

páginas, chamadas tecnologias assistivas. Um exemplo dessa tecnologia em 
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sistemas de informação, são os softwares de leitura de tela, que propiciam a 

interação de pessoas cegas com todos os menus, links e conteúdos dos programas. 

Para que estes softwares de leitura funcionem corretamente, é necessário que o 

sistema tenha sido projetado de acordo com as regulamentações para o uso por 

pessoas com deficiência. 

Essas pessoas tem à disposição os leitores de tela já vastamente abordados 

na literatura especializada: NVDA, DOSVOX (Brasil), Virtual Vision (Brasil), Bridge 

(Canadá) JAWS (EUA), HAL (USA), Window-eyes (USA), e os navegadores: LYNX 

(EUA), Home Page Reader (EUA), Webspeak (EUA), foram desenvolvidos para as 

pessoas com deficiências visuais, por se comunicarem com o usuário através de um 

sintetizador de voz que descreve a interface e os comandos de interação. Estes 

fazem leitura linear do conteúdo das páginas e permitem amplas configurações da 

verbalização. (THATCHER, 2006) 

Na última década pesquisas tem sido conduzidas objetivando melhorar o 

acesso das pessoas com deficiência aos sistemas digitais. Primo, Gonçalves e 

Ulbricht (2017), apresentam o desenvolvimento de um ambiente virtual de 

aprendizagem que propicia o ensino de elementos de geometria para pessoas com 

cegueira e com surdez. O ambiente conta com a possibilidade de imprimir elementos 

auxiliares esclarecedores dos conteúdos ali abordados. Alguns princípios estão 

descritos:  

Com relação à acessibilidade, na apresentação interativa foram 
utilizados para o público com deficiência visual os seguintes 
recursos: Text alt (informações e breve descrição das imagens e 
vídeos que são inseridos nas propriedades dessas mídias), 
ordenação da sequência dos elementos para a identificação dos 
leitores de tela, inclusão do botão Texto Alternativo, que direciona 
para uma tela com links para acesso à versões de arquivos para 
impressão tátil ou Braille e de leitura de texto em voz. (PRIMO et All, 
2017, p 502) 
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DIRETRIZES PARA CRIAÇÃO DE OBJETOS ACESSÍVEIS 

 

Alguns organismos especializados vêm disponibilizando critérios para tornar 

mais facilmente inteligíveis às pessoas cegas os conteúdos das interfaces digitais. A 

literatura especializada trata vastamente desses elementos que tem como base os 

princípios do Design Universal para conteúdo na WEB, citando-se as 

recomendações de acessibilidade para criação de conteúdo on-line do World Wide 

Web Consortium (W3C), as elencadas nas Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG), e as melhores práticas para produção de aplicativos e de conteúdo 

acessível apresentadas nas guias do Instructional Management Systems (IMS). 

(MACEDO, 2010) 

Neste contexto, as diretrizes definidas para a criação de objetos de 

aprendizagem acessíveis, propostas por Macedo (2010), são resultantes da 

compilação, categorização e complementação desses princípios, configurando-se 

em importante guia para projeto e análise de interfaces gráficas quanto à sua 

acessibilidade. 

Sob tais premissas, este material foi usado como suporte às análises dos 

ambientes virtuais dos cursos à distância da UFPE. 

A tabela a seguir apresenta os elementos norteadores da análise realizada. 

Tabela 1 - Resumo das diretrizes utilizadas 

Resumo das diretrizes para objetos de aprendizagem acessíveis 

1 - Imagens em movimento - Vídeos, animações ou scripts devem ter: 

1.1 - Título claro que se relacione com o tema 

1.2 - Descrição textual do tema do filme ou animação. 

1.3 - Texto alternativo que descreve a função do vídeo: 
1.4 - Mídia alternativa, ao menos uma opção: 
- Transcrição completa textual ou em áudio 
- Áudio descrição estendida 
- Áudio descrição sincronizada 
- Legenda, Captions ou interpretação em Libras se o conteúdo for sonorizado. 
2 - Imagens estáticas - Fotos, diagramas, tabelas, gráficos, desenhos, arte ANSI, logos, 
charts, botões, imagens link, etc. devem ter: 
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2.1 - Visualização monocromática 

2.2 - Alto contraste 

2.3 - Escalonáveis, por lupa virtual até 200%. 
2.4 - Mídia alternativa, ao menos uma opção: 
- Texto alternativo com propósito equivalente ao da imagem. 
- Descrição completa equivalente em Áudio ou textual. 
- Alternativa simplificada para impressão em Braille. 
3 - Textos - Todo texto apresentado deve ter: 

3.1 - Fundo de cor sólida 

3.2 Cores alteráveis e perceptíveis sem cor 

3.3 - Estrutura e formatação adequada 

3.4 - Equivalentes gráficos ou sonoros 
4 - Texto alternativo - O Texto alternativo deve ser adicionado a todo conteúdo não 
textual. 
4.1 - É uma frase curta, suficiente para ser claro e entendido sem redundância. No 
máximo 150 caracteres. 
4.2 - Substitui uma imagem. 
4.3 - É lido por leitor de tela, browser de voz, display Braille, no espaço em que são 
colocadas as imagens. 
4.4 - Deve fazer sentido fora do contexto (considerar os leitores de tela), no contexto ou 
como parte do texto todo. 
4.5 - Contribuir para o entendimento da página. 
4.6 - Não é descrição de uma imagem, é uma Identificação sucinta que esclarece a 
função da imagem. 
4.7 - Quando não é suficiente, deve ser adicionada uma descrição completa: 

4.7.1 - Pode ser um link para outra página. 

4.7.2 - Pode ter até 300 palavras. 

Não usar texto alternativo quando se tratar de: 

4.8 - Imagens decorativas e irrelevantes para compreensão do conteúdo. 
4.9 - Imagem que possui uma descrição no texto visível, ou uma legenda clara, ou 
explicação no conteúdo do texto. 
5 - Tabelas devem ter: 

5.1 - Identificação clara de títulos, cabeçalhos, linhas e colunas 

5.2 - Leitura linear, linha a linha. 

5.3 - Resumo textual 

5.4 - Toda a função da tabela descrita em Captions. 

5.5 - Sumário para descrever a forma da tabela 

5.6 -Tabelas complexas devem ser convertidas em tabelas simples. 
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5.7 - Não devem ser usadas para formatação. 
6 - Gráficos devem ser preferencialmente apresentados em forma de tabelas. Quando 
são necessários, devem apresentar: 
6.1 - Texto descritivo do layout do gráfico, localização das variáveis e resultados 
apresentados. 
6.2 - Sumário do gráfico apresentado como título. 
O objetivo principal é informação e significado, e não uma sequência de dados ou 
números. 
7 - Áudio - Deve apresentar opção de mídia textual: 

7.1 - Legenda 

7.2 - Captions 

7.3 - Descrição completa 

7.4 - Texto Alternativo visual 

7.5 - Tradução em Língua de Sinais 

7.6 - Controles aparentes de volume, pausa, liga/desliga. 

7.7 - Não deve ter som de fundo. 

 

Cabe esclarecer que os termos mídias equivalentes e mídias alternativas 

são: equivalentes são conteúdos idênticos, porém fornecidos em uma modalidade 

diferente; alternativas são uma ampliação dos conteúdos equivalentes, fornecidos de 

formas diferentes, porém com o mesmo objetivo final de aprendizagem. 

 

METODOLOGIA PARA AVALIAR A ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM 

 

O que se buscou entender a partir da avaliação apresentada neste trabalho 

foram as principais dificuldades encontradas por deficientes visuais ao utilizar o 

sistema de educação à distância da instituição. A partir destes resultados, os 

mantenedores do sistema poderão elaborar planos de ação para corrigir os 

problemas encontrados. 

De acordo com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), 

a validação da acessibilidade deve ser feita por meio de ferramentas e da revisão 

humana. Os métodos automáticos são geralmente rápidos, mas não são capazes de 
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identificar todas as nuances da acessibilidade.(SERPRO) A avaliação humana torna 

os resultados mais confiáveis, pois é capaz de analisar o conteúdo além da sintaxe, 

que é avaliada por um validador automático. Um exemplo disto é que uma imagem 

pode exibir uma descrição textual, mas isso não garante que a descrição seja 

equivalente ao conteúdo da imagem. 

Como o ambiente virtual de aprendizagem da universidade necessita de 

usuário e senha para que sejam visualizados todos os conteúdos, foi obtido o 

acesso para testes no curso de Licenciatura em Letras – Português, na modalidade 

a distância, na Figura 1 é exibida a página inicial do curso. 

 

Figura 1 - Tela inicial do curso | Fonte: site ava.ufpe.br 



71

 

 

9 9 

Os cursos na modalidade à distância nesta universidade são ofertados 

através da plataforma Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment, ferramenta de software livre que vem sendo utilizada por diversas 

instituições de ensino pelo seu caráter gratuito e customizável. A ampla adoção e as 

estatísticas de aumento de usuários com deficiência justificam, portanto, a validade 

e relevância da realização de estudos vinculados à acessibilidade do referido 

ambiente. (PIVETTA; SAITO; ULBRICHT, 2014) 

Para fazer a análise deste ambiente foram utilizadas as diretrizes listadas na 

Tabela 1, através de um estudo exploratório das telas do ambiente virtual, para 

avaliar cada objeto e verificar se ele está de acordo com as necessidades de 

usuários com deficiência visual. Foram listados todos os elementos existentes nas 

telas do curso, depois eles foram classificados de acordo com o tipo e por último, foi 

feita uma avaliação se seguiam ou não as diretrizes definidas e quais a diretrizes 

violadas. A Figura 2 demonstra a tela de Login e a Tabela 2 exibe o exemplo de 

como foi feita a análise desta tela. Da mesma maneira foi procedido para as telas 

Página inicial, Página inicial do curso de Licenciatura em Letras - Português, Painel, 

Arquivos Privados, Biblioteca Virtual e Secretaria Virtual. 

 

 Figura 2 - Tela de Login  - Fonte: site ava.ufpe.br 
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Tabela 2 - Análise da tela de login 

Tela de login 

Elemento da tela Tipo 
Segue as 

diretrizes? 
Diretrizes violadas 

Imagem com o texto 

“AVA Graduação” 

Imagem 

estática 
não 

2.3 - Escalonáveis, por 

lupa virtual até 200%. 

2.4 - Mídia alternativa, 

ao menos uma opção: 

Menu “Português - 

Brasil” 

Imagem 

estática 
não 

2.3 - Escalonáveis, por 

lupa virtual até 200%. 
 

Label Acessar Texto sim   

Aviso sessão expirada Texto sim   

Label Identificação de 

Usuário 
Texto sim   

Campo Identificação de 

Usuário 

Imagem 

estática 
não 2.2 - Alto contraste 

2.4 - Mídia alternativa, 

ao menos uma opção: 

Label Senha Texto sim   

Campo senha 
Imagem 

estática 
não 2.2 - Alto contraste 

2.4 - Mídia alternativa, 

ao menos uma opção: 

Checkbutton Lembrar 

identificação de usuário 

Imagem 

estática 
não 2.2 - Alto contraste 

2.4 - Mídia alternativa, 

ao menos uma opção: 

Botão Acessar 
Imagem 

estática 
não 

2.4 - Mídia alternativa, ao 

menos uma opção: 
 

Label Uso de cookies Texto sim   

Botão ajuda uso de 

cookies 

Imagem 

estática 
não 2.2 - Alto contraste  

Label Acesso visitantes Texto sim   

Botão Acessar como 

visitante 

Imagem 

estática 
não 

2.4 - Mídia alternativa, ao 

menos uma opção: 
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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

Após o preenchimento, classificação e validação dos elementos contidos nas 

sete telas estudadas, foi feita a análise quantitativa dos resultados a fim de verificar 

a aderência do ambiente às diretrizes definidas por Macedo (2010).  

Tabela 3 - Análise quantitativa das diretrizes violadas 

Análise quantitativa das diretrizes violadas 

Diretriz Percentual sobre a quantidade 
de inadequações 

1.1 - Título claro que se relacione com o tema 2.4% 

1.4 - Mídia alternativa 2.4% 

2.1 - Visualização monocromática 7.1% 

2.2 - Alto contraste 28.6% 

2.3 - Escalonáveis, por lupa virtual até 200%. 21.4% 

2.4 - Mídia alternativa 78.6% 

3.1 - Fundo de cor sólida 4.8% 

 

Dentre os elementos avaliados, 23.6% estavam de acordo com as diretrizes 

e 76.4% violavam pelo menos uma delas. A partir da análise pontual dos itens 

presentes nas páginas foi elaborada a Tabela 3 com a relação entre quais das 

diretrizes foram violadas e o quanto isto representa do total de inadequações 

encontradas. 

 Na Tabela 4 são exibidos os tipos de elementos encontrados nas telas 

analisadas e sua porcentagem de ocorrência no total. 
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Tabela 4 - Distribuição dos elementos por tipo 

Tipos de elementos analisados 

Tipo Percentual sobre o total de elementos 

Imagens em movimento 1.8% 

Imagens estáticas 72.7% 

Textos 23.6% 

Textos alternativos 0 

Tabelas 1.8% 

Gráficos 0 

Áudios 0 

 

A respeito das Imagens em movimento, podemos dizer que se mostraram 

pouco presentes, sendo visualizadas apenas na animação da página inicial e nas 

web conferências de uma disciplina, que são interativas e não possuem mídia 

alternativa, além de serem exibidas no dia e não ficarem gravadas no sistema para 

uso posterior dos alunos. 

No que corresponde aos critérios relacionados a Imagens estáticas, a diretriz 

que merece destaque por ter um percentual maior de não cumprimento, é a de 

Imagem Estática - Mídia alternativa. Além disso, ao ampliar as páginas a 200% 

alguns elementos são ocultados dentro de menus, o que dificulta a visualização e 

pode até mesmo fazer com que uma pessoa de baixa visão não consiga localizar o 

elemento. 

Quanto aos textos, o principal problema encontrado foi a falta de 

preocupação com o fundo de cor sólida, pois para resolver as outras possíveis 

violações, de cores alteráveis e perceptíveis sem cor, apesar de o sistema não exibir 

a opção, foi considerado que é possível utilizar ferramentas do navegador para 

alteração da cor e do tamanho do texto. 
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Das tabelas presentes nas páginas, não foram encontradas violações das 

diretrizes. Além disso, não foram localizadas mídias de gráfico nem de áudio. A 

maior parte das violações identificadas são imagens sem mídia alternativa, sendo 

este o principal ponto carente de solução. 

A partir destas análises, seguem as seguintes recomendações: 

• A principal recomendação é que seja feito um trabalho de inserção de mídias 

alternativas para todas as imagens do sistema tanto as estáticas quanto as em 

movimento.  

• Para utilizar os leitores de tela, os usuários com deficiência visual utilizam a 

navegação através do teclado, fazendo uma leitura linear dos elementos da tela, 

portanto é importante que sejam revisadas as ordens dos elementos no código fonte 

para que apareçam na mesma ordem em que são exibidos, o que não acontece 

atualmente. 

• Para adequação de alguns dos textos exibidos, é preciso que seja removida a 

textura do plano de fundo mantendo uma cor sólida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante existir um trabalho de conscientização da comunidade que 

desenvolve e mantêm ambientes virtuais de aprendizagem sobre a importância da 

acessibilidade nestes sistemas, visto que, se desde o início do projeto as devidas 

providências tivessem sido tomadas não seria necessário todo o retrabalho para 

adequar o ambiente, o que se torna muito mais dispendioso.  

Como identificado, as plataformas de ensino EAD da UFPE carecem de 

acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Existem usuários que podem ser 

completamente impedidos de utilizar de forma autônoma o sistema como se 

apresenta atualmente. 

Ambientes digitais acessíveis são fatores de qualidade de vida e trazem 

benefícios para toda a sociedade, principalmente quando se fala de um ambiente de 
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aprendizagem de uma universidade pública, que tem como preceito garantir a 

educação de forma irrestrita. 

As avaliações aqui realizadas e recomendações geradas serão indicadas 

para implementação nesses cursos à distância da instituição. 

Como trabalho futuro pretende-se analisar outros sistemas utilizados pela 

universidade e incluir na avaliação a análise de pessoas com deficiência que utilizem 

os sistemas avaliados. 
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Aplicativo para Avaliar a Acessibilidade de Objetos de Aprendizagem 
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RESUMO: 
As Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDICs) estão auxiliando professores e 
alunos no que diz respeito à utilização de materiais didáticos digitais (também denominados de 
Objetos de Aprendizagem – OAs). Diferentes OAs podem ser empregados para apoio às atividades 
de aula, em diferentes níveis e em diferentes modalidades de ensino. Outra tendência no mundo 
digital é ampliar a acessibilidade, permitindo que pessoas que possuam diferentes deficiências 
possam ter acesso à informação. Nesse contexto, este artigo apresenta a proposta de 
desenvolvimento de um aplicativo, para ser executado em dispositivos móveis (mobile), para avaliar a 
acessibilidade de Objetos de Aprendizagem, por meio de regras que serão implementadas em um 
Sistema Especialista. O protótipo do aplicativo implementado será validado com o apoio dos Núcleos 
de Acessibilidades das instituições parceiras deste projeto, a UFSM (Universidade Federal de Santa 
Maria) e a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). 
 
PALAVRAS-CHAVE:  
Acessibilidade; Inteligência Artificial; Tecnologias Assistivas. 
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, as TDICs (Tecnologias Digitais da Informação e da 

Comunicação) estão auxiliando professores e alunos nos processos de ensino e 

aprendizagem, principalmente no que diz respeito à utilização de materiais didáticos 

digitais (também conhecidos como OAs – Objetos de Aprendizagem) e na EaD 

(Educação a Distância). Diferentes OAs podem ser empregados para apoio às 

atividades de aula, em diferentes níveis de ensino e em diferentes modalidades 

(incluindo a modalidade presencial). O aumento no número de cursos e no número 

de alunos matriculados em cursos na modalidade de EaD, bem como a consequente 

ampliação do uso de AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem) abre espaço para 
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o desenvolvimento de diferentes ferramentas e materiais para serem aplicadas neste 

contexto (PARREIRA et. al, 2018; PEREIRA et. al, 2017). 

Outra tendência no mundo digital é a de ampliar a acessibilidade, permitindo 

que pessoas que possuam diferentes deficiências possam ter acesso à informação 

e, assim, participarem ativamente da sociedade da informação, como sujeitos ativos 

na construção do conhecimento (SILVEIRA et. al, 2019). 

Neste contexto, este artigo apresenta a proposta de desenvolvimento de um 

aplicativo para ser executado em dispositivos móveis (plataforma mobile), para 

avaliar a acessibilidade de OAs, por meio de regras que serão implementadas em 

um Sistema Especialista. O aplicativo proposto pretende aliar a utilização das TDICs 

como apoio aos processos de ensino e de aprendizagem (por meio da aplicação de 

OAs) e a acessibilidade, pois pretende-se desenvolver um protótipo de aplicativo 

mobile que permita verificar se os OAs existentes e disponíveis na web são 

acessíveis, para que possam ser utilizados como materiais didáticos digitais para 

pessoas com deficiência. 

 

APORTE TEÓRICO 

Nesta seção são apresentados conceitos envolvendo as áreas que 

compreendem o aplicativo: OAs, Acessibilidade Digital e Sistemas Especialistas.  

De acordo com Tarouco (2014), os OAs podem ser definidos comumente 

como quaisquer materiais complementares ao ensino, que auxiliem na 

aprendizagem, que possam ser reutilizados e representem unidades singulares de 

informação, podendo ser agrupadas para adaptação e/ou criação de novos OAs. 

Nesse sentido, podem ser utilizados vários materiais digitais para elaboração 

de OAs. Entre os mais conhecidos estão apresentações em slides, vídeos, 

animações, simulações, textos, imagens, diagramas e mapas conceituais, entre 

outros. 

Os OAs devem possui características tais como (TAROUCO, 2014, 

referência 2): 
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 Reusabilidade: serem utilizados inúmeras vezes e em diferentes 

contextos de aprendizagem; 

 Adaptabilidade: permitirem adaptações em diferentes ambientes de 

ensino; 

 Granularidade: métrica de tamanho de um OA, sendo que, quanto 

maior a granularidade, mais sucinto são os OAs, portanto, mais fáceis 

de serem reutilizados; 

 Acessibilidade: possuírem fácil acesso, geralmente via Internet; 

 Durabilidade: serem utilizados, independentemente da mudança de 

tecnologias; 

 Interoperabilidade: permitirem acesso por meio de diferentes 

dispositivos, Sistemas Operacionais e navegadores de Internet; 

 Metadados: dados que devem descrever, de forma sucinta, as 

palavras-chave relacionadas aos OAs, como título, autor, data, 

assunto, outros. Por meio destes metadados é que são possíveis as 

pesquisas de OAs em repositórios. Estes repositórios são ambientes 

virtuais que permitem o acesso, pesquisa, reutilização e controle de 

acesso aos OAs. 

Segundo Silva (2012), a acessibilidade digital por ser definida como a 

criação e a disponibilização de materiais digitais, que possibilitem sua utilização por 

diferentes tipos de usuários, independentemente de possuírem ou não quaisquer 

dificuldades físicas e/ou motoras. Além disso, a acessibilidade digital deve assegurar 

a compatibilidade com diferentes dispositivos e ambientes, para acesso aos 

materiais digitais, por meio de navegadores web gráficos, textuais e sintetizadores 

de voz, entre outros. 

Com o objetivo de padronizar os materiais digitais foi criado um guia que 

define princípios de acesso, usabilidade e organização das interfaces, que é o 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). As recomendações deste guia 

devem ser respeitadas ao se desenvolver quaisquer materiais digitais, como uma 
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página em HTML (HyperText Markup Language) por exemplo. Este guia possibilita a 

avaliação da página e/ou site por meio de ferramentas de avaliação, que indicarão 

qual o nível de conformidade com as regras do WCAG (W3C, 2014). Entre estas 

ferramentas citam-se: DaSilva (daSILVA, 2014), Hera e Examinator (QUEIROZ, 

2019).  

Gomes (2010) destaca que um dos vários conceitos atribuídos à IA 

(Inteligência Artificial) define que podem ser desenvolvidos sistemas que atuam de 

forma racional, seguindo princípios do raciocínio humano, resultando em sistemas 

inteligentes. 

Os SEs (Sistemas Especialistas) são um dos tipos de técnicas de IA que 

podem ser empregadas na implementação de sistemas inteligentes. Um SE, 

basicamente, armazena regras relacionadas a um domínio do conhecimento e as 

utiliza no processo de tomada de decisão. Um SE possui três componentes 

principais, que são: base de conhecimento, máquina (ou motor) de inferência e a 

interface de comunicação com o usuário (SILVEIRA e LORENZI, 2011). 

 

ANÁLISE 

A solução proposta envolve a criação de um protótipo de aplicativo mobile, 

que possibilite avaliar a acessibilidade de OAs. O desenvolvimento do aplicativo 

ocorrerá por meio da utilização do framework Ionic, que possibilita compilar (e/ou 

empacotar) o aplicativo para utilização em diferentes SOs (Sistemas Operacionais), 

tais como Android e iOS. Vilete e Lopes (2018) destacam que o Ionic é um 

framework para desenvolvimento de aplicativos móveis híbridos, com código aberto, 

sendo uma ferramenta amplamente utilizada. O Ionic permite a utilização de HTML, 

CSS (Cascading Style Sheets) e JavaScript no desenvolvimento dos aplicativos, 

além de ferramentas tais como o Apache Cordova (que realiza a 

conversão/compilação do projeto para os SOs mobile) e o Angular. 

A avaliação da acessibilidade dos OAs será realizada por meio de um SE 

desenvolvido na linguagem de programação JavaScript e/ou Angular, que irá 
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analisar o cabeçalho do arquivo (os metadados do OA) e irá comparar o conteúdo 

com as regras armazenadas na base de conhecimento do SE possibilitando, assim, 

mensurar a acessibilidade do OA. 

Inicialmente o protótipo do aplicativo mobile irá analisar objetos nosso 

formatos PDF (Portable Document Format) e ePUB (eletronic Publication), por meio 

da análise do cabeçalho destes arquivos. Conforme Araújo et al. (2013), o formato 

ePUB é o padrão de publicações digitais, que possui padrão aberto e utiliza HTML5, 

CSS, SVG (Scalable Vector Graphics), imagens e outros recursos, para representar 

o conteúdo. 

As recomendações de acessibilidade que serão seguidas correspondem ao 

padrão internacional de diretrizes de acessibilidade para conteúdo web, o WCAG 

versão 2.0 (W3C, 2014). Este padrão foi desenvolvido e é mantido pela W3C (World 

Wide Web Consortium), principal entidade responsável pela padronização na World 

Wide Web. 

A Figura 1 apresenta uma arquitetura de alto nível do aplicativo mobile em 

desenvolvimento. 

Analisando a Figura 1, destaca-se que o SE possuirá uma interface que 

permitirá ao administrador do aplicativo atualizar as regras que comporão a base de 

conhecimento. Desta forma será possível manter o aplicativo atualizado, de acordo 

com as recomendações de acessibilidade vigentes. 
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Figura 1: Arquitetura de Alto Nível Fonte: Os autores, 2019 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metodologia de pesquisa que está sendo utilizada para o desenvolvimento 

deste aplicativo é a Dissertação-Projeto, pois pretende-se implementar um protótipo. 

Segundo Ribeiro e Zabadal (2010), nesta metodologia o pesquisador caracteriza um 

determinado problema e desenvolve, então, um programa ou protótipo como prova 

de conceito para a solução desse problema. 

Após a conclusão da implementação e da realização dos testes do 

aplicativo, o mesmo será validado com o apoio dos Núcleos de Acessibilidade das 

duas IES (Instituições de Ensino Superior) envolvidas no projeto, que são a UFSM  e 

a UFSC. 

Como o aplicativo será implementado para diferentes SOs (Android e iOS), 

serão utilizados diferentes SOs (Microsoft Windows, Linux e MacOs) e, para a 

implementação do aplicativo, a IDE (Integrated Development Environment) Android 

Studio. 
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Atualmente a equipe do projeto está trabalhando no estudo das diferentes 

tecnologias que serão empregadas e na modelagem do SE proposto para avaliar a 

acessibilidade dos OAs. 
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RESUMO: 
O presente artigo trata-se de uma revisão teórica acerca dos conceitos da jogabilidade e suas 
diretrizes desenvolvidas para aplicação do método heurístico, em complemento às heurísticas da 
usabilidade, como forma de avaliar o aspecto subjetivo e a experiência lúdica do usuário, que é 
objetivo principal desse sistema interativo. Tal revisão tem por objetivo gerar um paralelo entre as 
recomendações propostas, de modo a ilustrar as áreas comuns e díspares entre jogabilidade e 
usabilidade e a relevância da aplicação de ambas para gerar uma análise completa de um jogo. Para 
alcançar esse paralelo buscou-se por estudos que elencassem diretrizes da jogabilidade e da 
usabilidade, bem como a conceituação e fundamentos utilizados para criar o que seria uma 
experiência lúdica e como essa se desenvolve em jogos. Almeja-se que esta reflexão proposta possa 
auxiliar futuras pesquisas dentro da área de jogos, que utilizem métodos avaliativos baseados em 
heurísticas, a compreender a relevância do uso de diretrizes específicas para tais sistemas, 
juntamente com as desenvolvidas para usabilidade. Contemplando aspectos tanto associados à 
funcionalidade do sistema, quanto particularidades intrínsecas a ludicidade e características 
subjetivas que, nesse caso, impactam de modo igualmente expressivo, a experiência do usuário. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  
Jogos Digitais; Jogabilidade; Usabilidade. 
 

INTRODUÇÃO 

A evolução da relevância cultural e dos aspectos tecnológicos relacionados 

a jogos crescera exponencialmente na última década. Ainda que sejam, em sua 
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maioria, voltados ao entretenimento, esses ainda se configuram como um sistema 

interativo, que objetiva uma experiência positiva e sem frustrações para o usuário 

(GURGEL ET AL, 2006). Uma das condições mais usadas para garantir e validar a 

eficiência de um sistema interativo é a usabilidade, que pode ser definida pela norma 

ISO 9241-11 (1998, p. 4) como “a capacidade de um produto ser usados por 

usuários específicos com eficiência, eficácia e satisfação de uso”. Todavia, com o 

intuito de avaliar os aspectos específicos de jogos, surge a análise da jogabilidade, 

um método avaliativo específico para estes sistemas, que ainda se encontra em fase 

de conceituação e desenvolvimento de uma estrutura própria. Neste contexto, o 

presente artigo caracteriza-se como uma pesquisa teórica, de caráter descritivo, que 

tem como objetivo gerar uma discussão acerca dos conceitos utilizados das 

diretrizes propostas por Nielsen (1993) para a avaliação heurística da usabilidade, 

em paralelo às diretrizes de Laitnen (2009) para jogabilidade, considerando os 

critérios da experiência lúdica e as particularidades dos jogos digitais. 

 

USABILIDADE, IHC E A EXPERIÊNCIA EM JOGOS DIGITAIS 

De acordo com Barbosa e Silva (2010), ao utilizar-se um sistema interativo 

buscam-se critérios de qualidade que enfatizam certas características da interação e 

da interface que sejam adequadas aos objetivos e efeitos esperados a partir do uso 

do sistema a ser analisado. Define-se a usabilidade como o critério de qualidade de 

uso mais amplamente conhecido e frequentemente utilizado como método avaliativo, 

relacionado a facilidade de aprendizado e uso da interface. A possibilidade da 

adaptação dos conceitos da usabilidade para a jogabilidade é viável do ponto de 

vista de Cheng (2004), pois ao identificar onde o desafio do jogo está, mantendo 

quaisquer outros aspectos fora desse contexto segundo as recomendações 

“tradicionais” de usabilidade voltadas para softwares de produção, é possível criar 

uma lista de recomendações com base na usabilidade.  

Para Cybis et al (2010) o foco das intervenções ergonômicas deve mudar 

nos jogos, pois não se trata de verificar se a interface não se coloca como obstáculo 
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entre o sistema e o usuário, mas sim se esta é fácil de utilizar e suporta o jogador 

em seus objetivos. A proposta projetual do sistema interativo agora é oferecer 

entretenimento e a medida certa de desafios em um ambiente imersivo lúdico. 

Todavia, cabe ressaltar que, a conceituação do que é lúdico ainda é tema de debate 

em pesquisas acadêmicas até os dias atuais. Huizinga (2017) denota que um jogo 

vai além do fenômeno fisiológico ou reflexo psicológico, sendo uma função 

significante que encerra um determinado sentido. O jogo não é a experiência em si, 

mas sim um provedor da experiência; a capacidade de um jogo gerar uma interação 

lúdica está sempre presente, contudo, sua efetividade e relevância para o usuário se 

torna intrínseca de determinados aspectos (SCHELL, 2008).  

Para Weller (2012), o equilíbrio entre os objetivos é uma das principais 

formas para manter o usuário satisfeito e motivado a jogar. A falta de objetivos e 

metas claras são os problemas mais recorrentes em atividades que não são jogos 

quanto a motivação do jogador. Schell (2008) corrobora as definições dos elementos 

dos jogos com Weiller (2012) ao mencionar os componentes necessários para 

colocar o usuário em um estado de flow – delimitando como um estado de foco 

sustentado, prazeroso e divertido – foco de estudo de Csikszentmihalyi (2008). O 

flow, é definido como algo que deve ser o cerne da concentração de game 

designers, pois trata-se da consequência que o jogador deve ter como fruto de sua 

experiência (SCHELL, 2008). Na Figura 1, apresenta-se a esquematização ideal a 

ser alcançada por uma experiência gamificada, que possui um ciclo de desafios que 

se repetem, seguidos por uma recompensa, resultando em uma maior confiança, 

acréscimo da dificuldade e, por consequência, desafios mais complexos. 
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Figura 1: Esquema da potencialidade do flow desejado na experiência com jogos. Fonte: Schell, 

2008. 

JOGABILIDADE E USABILIDADE EM JOGOS DIGITAIS 

Dando início ao paralelo proposto pelo presente artigo, traz-se as heurísticas 

de Nielsen (1993), criadas com base na análise de mais de 240 problemas de 

usabilidade, que descrevem as características desejáveis da interação e da 

interface: Visibilidade do estado do sistema; Correspondência entre o sistema e o 

mundo real; Controle e liberdade do usuário; Consistência e padronização; 

Reconhecimento em vez de memorização: ações, objetos e opções devem estar 

sempre visíveis ao usuário; Flexibilidade e eficiência de uso; Projeto estético e 

minimalista; Prevenção de erros; Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem 

e se recuperarem de erros; Ajuda e documentação. O objetivo da usabilidade, como 

pode ser observado, reflete como estas nasceram em um momento em que a 

tecnologia considerava computadores, que eram utilizados para o trabalho, com 

interfaces projetadas puramente para dar suporte à execução de tarefas.  

Apresentam-se as heurísticas propostas a partir do trabalho de Laitnen 

(2009), que define as heurísticas para a avaliação da jogabilidade: Consistência; 

Prover feedback; Uso de terminologias de fácil entendimento; Minimização da carga 

de memória dos jogadores; Evitar erros; Fornecimento de ajuda; Menus simples e 

claros; Interface de usuário do dispositivo e do jogo devem ser utilizados de acordo 

com seus propósitos; Layout de tela eficiente e visualmente agradável; 
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Representação audiovisual para apoiar o jogo; Controles práticos e flexíveis: 

controles devem ser simples. Dentro da apreciação dos termos, foi possível gerar 

uma representação gráfica de síntese, que resumisse os pontos em comum 

abordados tanto pelas heurísticas de Nielsen (1993) quanto pelas de Laitnen (2009), 

ilustrada na Figura 2, onde a área de convergência é representada ao meio, 

indicando os temos utilizados por ambas as diretrizes. 

 
Figura 2: Representação gráfica dos termos abordados nas diretrizes apresentadas. Fonte: Elaborado 

pelas autoras. 

Durante a produção da RGS, foi possível perceber a diferença mínima, 

porém relevante, entre as heurísticas da jogabilidade e usabilidade, o que apenas 

enfatiza a cautela que o designer deve tomar ao lidar com os dois métodos de 

avaliação. Como exemplo, temos a heurística da prevenção de erros que em um 

primeiro momento aparenta ter o mesmo objetivo, mas o erro dentro do jogo pode 

ser estimulado como forma de aprendizagem, onde para a usabilidade, qualquer 

erro deve ser eliminado. Outras características específicas da jogabilidade também 

foram abordadas, que não são encontradas nas heurísticas da usabilidade, como a 

interferência da interface do dispositivo de reprodução. Reafirmando que o jogo 

digital, por mais que possua um sistema interativo distinto e com características 

próprias, ainda é um sistema que se relaciona com um usuário e, portanto, deve ser 
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submetido a análises e avaliações que contemplem de maneira satisfatória tanto 

aspectos da jogabilidade quanto da usabilidade.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro dos requisitos estabelecidos para gerar a discussão proposta e 

executada, alcança-se o objetivo de gerar um paralelo entre as diretrizes da 

jogabilidade e usabilidade, que gerou uma representação gráfica de síntese – RGS –

, constatando que ambas as heurísticas não se diferem totalmente, mas 

complementam-se. Tratando-se de uma derivação adaptada de seus conceitos, 

levando em conta, o objetivo principal dos jogos: a criação de uma experiência 

lúdica positiva para o jogador. Observa-se que, a partir do levantamento teórico 

realizado, ainda que haja um consenso da aplicação da usabilidade como método 

avaliativo em jogos, o mesmo deve ser feito de maneira ponderada. E para métodos 

avaliativos da jogabilidade, os mesmos devem ser atualizados constantemente tendo 

em vista novas formas de aplicação e reprodução e possibilidades de interação em 

jogos digitais.  
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RESUMO: 
A expansão das tecnologias digitais tem possibilitado uma ampla gama de recursos para pessoas 
com deficiência visual, os quais necessitam ser avaliados junto aos usuários para atender as 
necessidades e expectativas dos mesmos. Este artigo objetivou identificar de que forma tem ocorrido 
o processo de avaliação de tecnologias assistivas e de interface digitais com deficientes visuais. Para 
tanto, realizou uma revisão sistematizada de literatura, analisando quanti/qualitativamente estudos 
publicados em diferentes periódicos nacionais e internacionais. Os resultados apontaram as principais 
abordagens, métodos, técnicas e tecnologias utilizados nas avaliações, destacando a lacuna 
informacional referente as especificidades procedimentais da interação entre avaliador/pesquisador e 
usuário com deficiência visual durante o processo de avaliação. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  
Design centrado no usuário; acessibilidade; tecnologia assistiva; métodos e técnicas; comunicação 
interpessoal. 
 

 

INTRODUÇÃO  

No mundo todo aproximadamente 1,3 bilhão de pessoas vivem com algum 

tipo de distúrbio de visão (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). No Brasil, a 

deficiência visual abrange 18,6% da população sendo que mais de 6,5 milhões 

possuem deficiência visual severa (506 mil cegos e 6 milhões com grande 

dificuldade para enxergar) (IBGE, 2010). Nesse contexto, a Lei Brasileira de Inclusão 

- LBI (Lei nº13.146/2015) vem assegurar para pessoas com deficiência, entre outras 

coisas, o direito à acessibilidade, ao acesso à informação e à comunicação, à 

utilização de tecnologia assistiva (TA). Com característica interdisciplinar, a TA é 

uma área do conhecimento (produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas 

e serviços) que tem entre seus objetivos promover a funcionalidade, relacionada à 
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atividade e participação, de pessoas com deficiência, "visando sua autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social" (BRASIL, 2007, 2009).  

A utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC´s tem sido 

recorrentes como recurso de TA. Neste sentido, a International Standards 

Organization-ISO publicou diversos padrões de acessibilidade para o 

desenvolvimento de TIC´s que contemplam produtos e serviços como: dispositivos 

de hardware (e.g., teclados e telas), padrões para software e para documentos PDF 

acessíveis; diretrizes para e-books; legendagem para televisão e transmissão e 

vídeo digital (ISO, 2008a; ISO, 2008b; ISO, 2014).   

No âmbito da Interação humano-computador, Stephanidis (2014) destaca 

que, a acessibilidade refere-se ao acesso de pessoas com deficiência às 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), sendo que a interação com as TIC 

pode ser afetada de várias maneiras pelas habilidades individuais do usuário ou por 

limitações funcionais (permanentes, temporárias, situacionais ou contextuais). Para 

o desenvolvimento de interfaces digitais, diretrizes como as de Acessibilidade para 

Conteúdo Web (Web Content Acceccibility Guidelines – WCAG 2.0/ ISO 

40500:2012; WCAG 2.1:2018) desenvolvidas pelo comitê World Wide Web 

Consortiun (W3C) /Web Accessibility Initiative (WAI) buscam auxiliar no 

desenvolvimento de websites acessíveis.  

 

PROJETOS INCLUSIVOS 

Para Shinohara e Tenenberg (2009) as diretrizes de acessibilidade são um 

esforço para sensibilizar designers a desenvolverem interfaces considerando as 

diferenças físicas e cognitivas. No entanto, segundo os autores essas diretrizes 

universais podem facilmente obscurecer as diferenças entre pessoas com distintas 

habilidades, fornecendo pouca orientação para projetar para diferentes 

necessidades interacionais. De acordo com Shinohara e Tenenberg (2009), 

elementos significativos como a socialização, eficiência, flexibilidade e controle 

podem influenciar fortemente os uso de artefatos, digitais ou não, entre esse perfil 
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de usuário. Neste sentido interferem também nos aspectos de usabilidade, ou seja, 

a medida em que um sistema, produto ou serviço pode ser usado por usuários para 

atingir objetivos específicos em contextos específicos de uso com eficácia, eficiência 

e satisfação (ISO, 2018). Isso é corroborado por Shinohara e Tenenberg (2009) ao 

mencionar que os laços sociais ou a organização da vida diária pode determinar se 

e como um objeto é utilizado. Por esse motivo os autores acrescentam que os 

designers precisam prestar atenção aos fatores externos que influenciam a escolha 

e uso da tecnologia, bem como valores internos e desejos que afetam preferências 

por uma tecnologia. 

Nesse cenário, a abordagem de Design Centrado no Usuário (comum no 

Design Inclusivo) tem permitido a prática de uma ampla gama de métodos e técnicas 

de inclusão de usuários (MAGUIRE, 2001), o que se apresenta como ponto central 

no processo de avaliação dos projetos voltados à deficientes visuais. Embora 

existam muitos métodos e técnicas que incluem os usuários em tais processos 

esses não são totalmente inclusivos. Isto porque, a maioria foi desenvolvida para o 

usuário "padrão" ou "médio", que é fisicamente apto, e não apoia o princípio básico 

de "conhecer a diversidade de usuários" e não apenas "conhecer o usuário" 

(STEPHANIDIS, 2014).  

Tal perspectiva é aqui relevante uma vez que o processo de design de 

sistemas/produtos ou serviços acessíveis e inclusivos pressupõe a participação dos 

usuários nas diferentes fases projetuais, principalmente em etapas avaliativas. Em 

um contexto de usuários com deficiência visual, torna-se necessária a definição de 

quais métodos e técnicas podem ser utilizadas (revisadas ou modificadas) de modo 

a atender a diversidade do design. Destaca-se, porém, que a efetividade da 

aplicação de um método ou técnica vai além do conhecimento teórico desses. Isso 

pode ser reforçado pela menção de Stephanidis (2014) quando menciona que 

aspectos práticos e organizacionais do processo de envolvimento desempenham um 

papel importante quando grupos de usuários não tradicionais são abordados e são 

críticos para o sucesso de todo o esforço. O autor acrescenta que, em estudos com 
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usuários, pesquisas sobre o uso dos métodos de avaliação mais populares 

indicaram que modificações são necessárias quando usuários com deficiências 

estão envolvidos (STEPHANIDIS, 2014). Alguns métodos e técnicas de avaliação, 

considerando inclusive a experiência do usuário, são sugeridos para serem 

utilizados com diferentes grupos de usuários, considerando as diversas deficiências 

e idade, tais como: observação direta, questionários, entrevistas individuais, diário, 

discussão em grupo e grupo focal, cenários e personas, prototipagem, ensaios com 

usuários (user trials), testes de usabilidade, de desejabilidade, estudo etnográfico, 

testes A/B, questionários, diários,  card sorting (STEPHANIDIS, 2014; TEIXEIRA, 

2017). Estes métodos ou técnicas enquadram-se em um espectro que varia de uma 

abordagem qualitativa à quantitativa e de aspectos comportamentais à atitudinais. 

Pelo exposto, percebe-se que o desenvolvimento de projetos de tecnologia 

assistiva e interface digital possuem sugestões de métodos e técnicas para inclusão 

dos usuários com deficiência no processo de design. No entanto, não foi possível 

identificar, até o momento, as particularidades da avaliação com deficientes visuais, 

principalmente no referente ao contexto de avaliação e dos procedimentos relativos 

as formas de interação entre o avaliador e usuário com deficiência (comunicação 

interpessoal). Desta forma, este artigo buscou identificar quais têm sido as 

abordagens utilizadas na avaliação de tecnologia assistiva e interfaces digitais com 

deficientes visuais. Para tanto, realizou uma revisão de literatura de forma 

sistematizada relacionando os principais métodos/técnicas utilizados e as 

especificidades da participação dos usuários. Os resultados apresentaram um 

cenário metodológico, as principais limitações dos processos avaliativos com 

deficientes visuais, e, consequentemente, lacunas informacionais em tais processos. 

 

MÉTODO 

Foi realizada a partir de uma revisão de literatura de forma sistemática, com 

objetivo exploratório, a fim de identificar os achados disponíveis e evidências sobre o 

processo de avaliação de tecnologia assistiva e interfaces em contextos digitais, com 
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deficientes visuais. Tal revisão foi guiada por alguns aspectos que que forneceram 

um processo completo e transparente em todas as etapas, sendo necessária a 

definição de uma questão de pesquisa a partir da qual são estabelecidas palavras-

chave representativas do escopo pretendido (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015). 

Além disso, complementam os autores, a seleção das bases de dados relevantes e 

a definição de critérios para inclusão e exclusão dos achados são fundamentais para 

limitar os resultados de acordo com o escopo da pesquisa. Assim, essa revisão parte 

das questões: Quais métodos ou técnicas de avaliação de tecnologia assistiva e 

interfaces digitais voltadas para deficientes visuais tem sido utilizadas? E, como tem 

sido a abordagem do pesquisador/avaliador diante do participante com deficiência 

visual nos processos avaliativo?  

Para delimitar o escopo das buscas foram definidas as combinações de 

palavras-chave: “avaliação tecnologia assistiva” AND “deficiente visual”; “avaliação 

produto” AND “deficiente visual”, “técnicas avaliação” AND “tecnologia assistiva 

pessoas cegas”; “tecnologia assistiva cegueira” AND “métodos avaliação”. As 

buscas foram realizadas no Portal de Periódicos da Capes, biblioteca que reúne e 

disponibiliza produções científicas nacionais e internacionais, com um acervo de 

mais de 45 mil periódicos entre outros conteúdos (CAPES, 2019?). Foram 

considerados apenas os artigos publicados no período de 2009 à 2019, em língua 

portuguesa, inglesa e espanhola, em periódicos revisados por pares. 

 Com a baixa incidência de achados com as palavras-chave utilizadas, foi 

realizada uma nova busca, no mesmo portal, incluindo as palavras na língua inglesa, 

ampliando o conjunto de palavras-chave: “Evaluation techniques” AND “Assistive

technology blind people”. Para os dois últimos conjuntos de palavras foram 

consideradas as publicações disponíveis entre 2015 e 2019, também revisados por 

pares. Além disso, para refinar esta busca foram utilizados como filtros os tópicos: 

Engineering; Computer Science; Accessibility; Rehabilitation; blindeness; assistive 

technology; disabilities/disability; visual impairment; usability; web accessibility. 



98

 

 

6 

 Como critérios de inclusão definiu-se que os artigos deveriam: (1) abordar a 

avaliação de alguma tecnologia digital (produto/serviço) voltada para deficientes 

visuais; (2) serem originais ou de revisão; (3) incluir todos os tipos de desenhos de 

estudo (e.g., métodos qualitativos, quantitativos e mistos) para obter uma ampla 

noção de metodologias que podem ser combinadas na avaliação de tecnologias com 

deficientes visuais; (4) estarem disponíveis online a partir do acesso vinculado à 

Universidade Federal do Paraná. Foram definidos como critérios de exclusão os 

artigos que: (1) descrevessem a avaliação de tecnologias apenas analógicas sem 

integração com interfaces digitais; (2) não incluíssem usuários na avaliação; (3) 

fossem duplicados. 

 A pesquisa foi realizada em maio de 2019 e encontrou 1065 artigos dos 

quais 24 preencheram os critérios de inclusão. Apenas um artigo pré-selecionado 

não estava disponível online. O processo de seleção ocorreu a partir de três filtros 

(F): (1) Leitura dos títulos e resumos de todos os artigos, para seleção de artigos que 

fornecessem alguma indicação de avaliação de produtos/tecnologias/interfaces 

digitais (1065 artigos); (2) Leitura da seção de método do artigo para identificação da 

abordagem metodológica utilizada (98 artigos), e; (3) Leitura completa do artigo para 

identificação dos procedimento e discussão dos dados das pesquisas relatadas, 

visando a identificação de recomendações sobre a condução de avaliação com 

deficientes visuais (27 artigos).  Os resultados da pesquisa de acordo com as 

combinações de palavras-chave e etapas de filtragem são apresentados na tabela 

representada na figura 1.  
Combinação de palavras-chave / Filtros F 1 F 2 F 3 Final 
"avaliação tecnologia assistiva" AND “deficiente visual”; “assistive 
technology assessment" AND "visually impaired” 

7 6 3 3 

“avaliação produto” AND “deficiente visual”, 23 4 4 1 
“evaluation techniques” AND “assistive technology for blind people”; 
”técnicas de avaliação” AND “tecnologia assistiva para pessoas 
cegas” 

667 54 10 10 

"blindness assistive technology” AND “evaluation methods" 368 34 10 10 
TOTAL 1065 98 27 24 
Figura 1: Artigos obtidos em cada filtro da revisão bibliográfica. Fonte: as autoras.  
 



99

 

 

7 

RESULTADOS 

Os 24 artigos selecionados (figura 2) foram analisados para o mapeamento 

e caracterização das pesquisas encontradas. Dentre os artigos selecionados, 

observa-se publicações em 19 periódicos, sendo que a maior incidência de artigos 

selecionados foram: Multimedia Tools Applications com três artigos, seguido do 

Interface - Comunicação, Saúde e Educação, Sensors e Assistive Technology 

ambos com dois artigos cada. Os demais periódicos que apresentaram apenas um 

artigo são: Online Brazilian Journal of Nursing; lnfoDesign - Revista Brasileira de 

Design da Informação; Journal of Rehabilitation; ACM Transactions on Accessible 

Computing; Multimedia Tools and Application; Hindawi Mobile Information Systems; 

Communications of the ACM; Library Hi Tech; African Journal of Disability; Journal of 

Visual Impairment & Blindeness; Expert Systems with Applications; Knowledge and 

Information Systems; CoDesign; Technologies. 

No referente as abordagens metodológicas os artigos apresentaram, em sua 

maioria, pesquisas qualitativas. No referente aos estudos estritamente qualitativos 

(n=8), três (1, 3 e 15) artigos apresentaram análise dos dados coletados com ênfase 

socioantropológico e fenomenológico, na tentativa de compreensão do fenômeno 

estudado, considerando os deficientes visuais ou seus interlocutores e a relação 

com tecnologias assistivas. Os demais retrataram levantamentos teóricos e 

desenvolvimento ou análise de tecnologias (modelos, metodologias ou produtos) 

com avaliação dos envolvidos na elaboração e uso de tais tecnologias. Os estudos 

quantitativos identificados (n=2) foram referentes a utilização do método Survey com 

tratamento estatístico dos dados coletados. A maioria dos artigos (n=14) 

apresentaram abordagens quanti/qualitativa, dentre eles encontram-se dois artigos 

de revisão, cujos resultados são, pela natureza da abordagem, discutidos pela 

incidência e conteúdo disponível nos materiais. A maior parte dos artigos (n=18) 

apresentaram abordagem empírica considerando objetivos exploratórios e 

descritivos, predominando a utilização de ensaios de interação e testes de 

usabilidade, isolados ou em conjunto com outros métodos ou técnicas.  
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 Título artigo Ano 
1 Aspectos da identidade na experiência da deficiência física: um olhar 

socioantropológico. Martins, J. A.; Barsaglin, R. A. 
2011 

2 Tecnologia assistiva para a deficiente visual: utilização do preservativo feminino - estudo 
descritivo. Cavalcante et al. 

2013 

3 Necessidades de saúde da pessoa com deficiência: a perspectiva dos sujeitos por meio 
de histórias de vida. Othero, M.B.; Ayres, J.M. 

2012 

4 Metodologia para adaptação de conteúdo editorial imagético para deficientes visuais. 
Adam, D.; Calomeno, C. 

2012 

5 A Vision-Based Wayfinding System for Visually Impaired People Using Situation 
Awareness and Activity-Based Instructions. Ko, E.; Kim, E.Y. 

2017 

6 Comparison of three orientation and mobility aids for individuals with blindness Verbal 
description audio tactile map. Papadopoulos et al. 

2017 

7 Impact of Workforce Innovation and Opportunity Act Changes on Agencies Serving 
Consumers with Blindness and Low Vision. McDonnall, M.C.; Crudden, A.; Steverson, A. 

2018 

8 Blind-friendly user interfaces – a pilot study on improving the accessibility of touchscreen 
interface. Khan, A.; Khusro, S. 

2019 

9 Contrasting usability evaluation methods with blind users. Miao, et al. 2016 
10 Externalizing cognitive maps via map reconstruction and verbal description. Miao, et al. 2017 
11 Principles for Designing Large-Format Refreshable Haptic Graphics Using Touchscreen 

Devices: An Evaluation of Nonvisual Panning Methods. Palani, H.P.; Giudice, N.A. 
2017 

12 EmoAssist: emotion enabled assistive tool to enhance dyadic conversation for the blind. 
Rahman, AKM; Anam, ASM; Yeasin, M. 

2017 

13 Simple Smartphone-Based Guiding System for Visually Impaired People. Lin, BS.; Lee, 
CC; Chiang, PY. 

2017 

14 User Evaluation of the Smartphone Screen Reader VoiceOver with Visually Disabled 
Participants. Smaradottir, B.; H˚aland, J.; Martinez, S. 

2018 

15 A Blind Person’s Interactions with Technology. Shinohara, K.; Tenenberg, J. 2009 
16 A comprehensive digital environment for visually impaired students: user’s perspectives. 

Bhardwaj, R; Kumar, S. 
2017 

17 A review of principles in design and usability testing of tactile technology for individuals 
with visual impairments. Horton et al. 

2017 

18 A review of using photovoice as a disability research method: Implications for eliciting 
the experiences of persons with disabilities on the Community Based Rehabilitation 
programme in Namibia. Shumba, T.W.; Moodley, I. 

2018 

19 Assistive Technology for Students with Visual lmpairments: Challenges and Needs in 
Teachers' Preparation Programs and Practice. Zhou et al. 

2019 

20 Accessible smartphones for blind users: A case study for a wayfinding system. 
Rodriguez-Sanchez et al. 

2014 

21 Comparing sighted and blind users task performance in responsive and non-responsive 
web design. Nogueira et al. 

2018 

22 Designing with and for people living with visual impairments: audiotactile mock-ups, 
audio diaries and participatory prototyping. Metatla et al. 

2015 

23 Blind Museum Tourer: A System for Self-Guided Tours in Museums and Blind Indoor 
Navigation. Meliones, A.; Sampson, D. 

2018 

24 Visually impaired people and the emerging connected TV: a comparative study of TV 
and Web applications’ accessibility. Costa, D.; Duarte, C. 

2017 

Figura 2: Artigos analisados na revisão bibliográfica. Fonte: as autoras.  
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No que tange aos métodos e técnicas utilizados para a avaliação das 

tecnologias, foram identificadas 11 técnicas de coleta de dados dos usuários (figura 

3) dentre eles: entrevistas com 14 incidências (2 em profundidade e 12 

semiestruturada), questionário semiestruturado com 10 incidências, seguido de 

observação com 4 incidências, história pessoal/de vida/relato oral com 3 incidências 

e workshop e grupo focal com 2 incidências cada. Ressalta-se que o photovoice e 

biografias tecnológicas podem ser entendidos como métodos, uma vez que são 

compostos por diferentes técnicas de coleta de dados. 
Técnicas utilizadas  Incidência  Técnicas utilizadas  Incidência 
Entrevistas  14  Conversa informal 1 
Questionário semiestruturado 10  Biografias tecnológicas 1 
Observação  4  Photovoice 1 
História de vida /pessoal/relato oral 3  Diário de campo 1 
Workshop 2  Verbalização/think aloud 1 
Grupo focal 2    

Figura 3: Diferentes técnicas de avaliação utilizados pelos artigos analisados. Fonte: as autoras.  
 

No que diz respeito à participação do usuário, a maioria dos artigos 

analisados (n=15) envolveram os participantes em alguma tarefa considerando aqui 

a interação com algum tipo de artefato (digital ou analógico). Outros seis artigos 

tiveram a participação dos usuários em contexto de entrevista apenas, sendo que 

em um deles a entrevista ocorreu por telefone. Apenas um artigo utilizou a técnica 

de questionário, sendo esse realizado de forma online, com a participação de 

usuários videntes (professores de deficientes visuais). 

Dentre os 24 artigos analisados apenas dois não apresentam avaliação com 

usuários propriamente dita por serem artigos de revisão. No entanto, foram 

considerados por apresentarem um panorama sobre processos de desenvolvimento 

e avaliação de tecnologias assistivas, além de métodos e técnicas utilizadas na 

avaliação de produtos/sistemas/serviços com pessoas com diferentes deficiências. 

Destaca-se a maior incidência de artigos relacionados ao desenvolvimento e 

utilização de interfaces mobile (13 artigos), sendo que destes 07 referiram-se 

diretamente à sistemas de orientação espacial. 
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DISCUSSÃO 

  

Como a maioria dos achados referem-se à avaliação de interfaces digitais, 

prioritariamente em função da usabilidade, essas não foram tratadas como 

tecnologia assistiva, mesmo quando se tratava de uma. Geralmente a descrição 

metodológica trata apenas como a avaliação de uma interface (e.g. site, software, 

aplicativo). Neste levantamento foi encontrado apenas um artigo referente a 

avaliação de tecnologia específica para leitura de tela, especificamente para 

smartphone (SMARADOTTIR et al., 2018). A menção à tecnologia assistiva, quando 

ocorreu, foi apenas na descrição dos procedimentos de algumas pesquisas 

empíricas que utilizaram dispositivos de entrada e de saída (e.g. teclados adaptados 

ou leitores de tela) como auxílio à navegação da interface desenvolvida.  

Ressaltam-se aqui os dois artigos de revisão analisados. A publicação de 

Horton et al. (2017) (revisão de 62 artigos) aborda as tecnologias disponíveis para 

utilização em produtos/dispositivos assistivos voltados para deficientes visuais. 

Identificam as plataformas de hardware mais utilizadas por deficientes visuais: (1) 

Matrizes de pino (matrizes táteis para formação de imagens, semelhante ao braille); 

(2) Sistemas de feedback de força (e.g. luvas hápticas, mouses e controles de vídeo 

game), e; Tablets e telas táteis, estes últimos possibilitando a comunicação das 

interações por vibração, feedback auditivo e exibições visuais. Os autores ressaltam 

a importância do fornecimento de vários modos de feedback e a tendência da 

multimodalidade. Já a revisão realizada por de Shumba e Moodley (2018) (revisão 

de 21 artigos) buscou descrever a utilização e eficácia do método "Photovoice" com 

pessoas com deficiência e seus cuidadores. O método qualitativo visa elicitar 

experiências de vida de pessoas com deficiência e comunicá-las com as partes 

interessadas. Possui importante aspecto social uma vez apresenta como aspectos 

positivos a capacitação e o empoderamento no referente à comunicação e 

mobilização social, reabilitação e educação, especialmente com pessoas com baixo 

grau de alfabetização. Embora o método baseie-se fortemente na percepção visual o 
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artigo salienta a utilização do método em três pesquisas realizadas com deficiência 

visual, nesses casos com auxílio de tecnologia assistiva.  

Muitos artigos descreveram a realização de questionário como técnica de 

coleta de dados para a avaliação. No entanto, verificou-se que quase todos 

realizaram entrevistas, uma vez que inquiriram os usuários pessoalmente, a partir de 

um protocolo de perguntas. Comparando com as sugestões de Stephanis (2009) e 

Teixeira (2017) técnicas como cenários, personas, teste de desejabilidade, A/B e 

card sorting não foram reportados. Já o photovoice, biografias tecnológicas, história 

de vida e workshop aparecem de forma complementar. 

No referente ao aspecto interacional do pesquisador/avaliador com o usuário 

(comunicação interpessoal) durante o processo avaliativo, o levantamento aqui 

realizado não apresentou informações específicas para o contexto de avaliação de 

tecnologia assistiva para deficiente visual. A experiência da deficiência, identificando 

pontos de vista do usuário sobre as dificuldades de ser deficiente, foi observada nos 

estudos de Martins e Barsaglini, (2011) e Othero e Ayres (2012). A necessidade de 

entender o contexto de vida e atitudes diante das barreiras diárias foi resolvida com 

a adoção de técnicas qualitativas como relato oral com entrevistas em profundidade 

e diário de campo. Estas abordagens possibilitaram aos pesquisadores indagar, 

discutir, entender o que realmente tinha importância na vida das pessoas com 

deficiência. Esse tipo de estudo traz contribuições indiretas ao processo avaliativo no 

tocante às formas de interação e desenho de uma avaliação, uma vez que 

apresenta meios de investigação sobre as necessidades do usuário com deficiência 

visual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O levantamento realizado a partir da literatura possibilitou identificar algumas 

abordagens realizadas em avaliações de interfaces digitais e tecnologia assistiva, 

voltadas para usuários com deficiência visual. No entanto, acredita-se que outros 
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levantamentos sejam necessários com novos conjuntos de palavras-chave, visto a 

pequena incidência de conteúdos de avaliação de tecnologia assistiva específica 

para deficientes visuais. Grande parte dos estudos apontaram métodos 

experimentais baseados em organização, instrumentalização, métricas e 

procedimentos advindos dos testes de usabilidade tradicionais. Houve porém, pouca 

explicitação de procedimentos específicos para condução dos processos avaliativos 

com usuários com deficiência visual. As informações sobre o perfil deste tipo 

específico de usuário advieram de pesquisas etnográficas com discussões teórico-

práticas referente as preferências e percepções dos deficientes visuais, diante de 

diferentes tecnologias. Mesmo esse tipo de conhecimento sendo potencialmente 

relevante para o incremento do processo avaliativo, foram incipientes as 

observações a esse respeito nos artigos experimentais. Desta forma, entende-se 

que pode haver uma lacuna no que diz respeito a recomendações ou protocolos de 

procedimentos para melhorar a interação do pesquisador/avaliador com os usuários. 

Acredita-se que, em estudos futuros, possa ser possível melhorar a qualidade da 

experiência dos envolvidos (avaliador e deficiente visual) em um processo avaliativo 

de interfaces e dispositivos assistivos.  

Agradecimento ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

CNPq pelo incentivo à pesquisa através da bolsa de auxílio financeiro (PDJ). 
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RESUMO: 
As Tecnologias Educacionais, embora sejam significativas na articulação e na produção do 
conhecimento, não são autossuficientes no processo de ensino e aprendizagem. Na Educação a 
Distância (EaD) os objetos educacionais são produzidos pelo professor e por uma equipe 
multidisciplinar. Tais equipes possuem uma grande demanda de trabalho e o professor depende dela 
para atualizar seu conteúdo a cada oferta. Este estudo buscou investigar a importância de promover a 
autonomia do professor na produção e atualização de conteúdos educacionais. Para tanto, foi avaliado 
o uso do recurso de autoria “Inserir template”, por meio de um questionário. Os resultados apontaram 
que o uso de um recurso de autoria promove a autonomia ao trabalho docente no ambiente virtual de 
ensino e contribui para melhoria da qualidade dos materiais didáticos, criando objetos educativos 
interativos, hipermidiáticos, por meio de um trabalho colaborativo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A EaD  é uma realidade impulsionada pelas tecnologias de informação e 

comunicação que estão transformando os meios como nos comunicamos e 

aprendemos. O Fórum Mundial de Educação 2015, já ressaltava que:  
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“Tecnologias de informação e comunicação (TIC) devem ser aproveitadas 
para fortalecer os sistemas de educação, a disseminação do conhecimento, 
o acesso à informação, a aprendizagem de qualidade e eficaz e a prestação 
mais eficiente de serviços” (UNESCO, 2017). 

O processo de inovação da modalidade a distância nas instituições públicas 

brasileiras de ensino teve como ponto crucial o ano de 20064, com a criação do 

programa governamental Universidade Aberta do Brasil. Este programa tem entre 

seus objetivos dar suporte às pesquisas com foco em metodologias inovadoras 

apoiadas em TIC; ampliar o acesso à educação pública; fomentar o desenvolvimento 

institucional para a modalidade de EAD; reduzir as desigualdades de oferta entre as 

diferentes regiões do país; e estabelecer amplo sistema nacional de EaD (BRASIL, 

2006). 

Os cursos ofertados pelas instituições públicas e fomentados pelos programas 

governamentais possibilitam a formação de equipes multidisciplinares para a 

produção de objetos educacionais, acompanhamento e desenvolvimento das 

atividades dos estudantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Depois da 

oferta, os objetos educacionais ficam disponíveis em repositórios online para serem 

reutilizados em novas ofertas por outras instituições públicas de diferentes regiões do 

país.  

Nestes repositórios é possível encontrar livros em formato PDF, os quais 

necessitam do arquivo original para que haja alteração no conteúdo, dificultando a 

atualização. Além disso, este tipo de formato configura não somente pouca 

interatividade ao ambiente virtual, mas potencializa a falta de conexão com as novas 

gerações de alunos que vivenciam intensamente a interatividade digital na sua vida 

social e profissional. Sob essa perspectiva, Souza, Silva e Cruz, (2013) afirmavam 

que 

 
4  Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006 
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À educação cabe responder aos desafios culturais da contemporaneidade, 
desancorando sua práxis comunicativa ainda baseada no material impresso, 
buscando meios de comunicação digital e nas diferentes linguagens neles 
veiculadas, uma maneira de amenizar a distância entre a atividade cotidiana 
dos sujeitos na cultura digital e o modelo de comunicação escolar exercido. 
(SOUZA; SILVA; CRUZ, 2013, p. 16) 

Como as equipes de produção de materiais didáticos das instituições públicas 

são reduzidas, é preciso viabilizar ações que facilitem a produção de objetos 

educacionais inovadores e de fácil atualização pelo próprio professor. É preciso 

repensar como o Moodle5 vem sendo utilizado, incorporar as inovações tecnológicas, 

promover a cooperação e favorecer o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem 

a vasta demanda de trabalhos no contexto da EaD. 

No Moodle do Instituto Federal de Santa Catarina foi desenvolvido um recurso 

de autoria denominado de “Inserir template” com o intuito de auxiliar a produção de 

objetos educacionais hipermidiáticos. Este recurso permite a estilização visual de 

páginas, livros, rótulos sem a necessidade de conhecimentos técnicos específicos de 

profissionais de design, fundamental para promover a autonomia dos professores na 

criação e atualização de seus conteúdos ofertados no Moodle. 

Diante do exposto, surgiu a proposta para este estudo, que buscou investigar a 

seguinte questão: “Como potencializar a autonomia dos autores, facilitando a produção 

de objetos educacionais hipermidiáticos no Moodle?”. Para tanto, o trabalho foi 

sistematizado em quatro partes. Na primeira parte encontra-se uma revisão teórica dos 

temas: Mídias digitais na educação e Ferramentas de autoria de conteúdo. Na segunda, 

apresenta-se uma descrição do percurso metodológico adotado para investigação, 

incluindo o método utilizado para coleta de dados, os itens do modelo de pesquisa 

analisados e aspectos do modelo empregado. Na terceira, expõe-se a análise de dados. 

Finalmente, na quarta parte, apresenta-se as considerações finais, retomando-se o 

objetivo de pesquisa e destacando-se pontos fundamentais resultantes do estudo. 

 
5  MOODLE é o acrônimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment", um software 

livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. 
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MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO  

 

A definição da palavra “mídia” pode ser compreendida como suporte tangível, 

canal de linguagem ou como veículo no qual se inserem diferentes linguagens 

(GOSCIOLA, 2010). 

Para Martino (2014), o conceito de mídia pode ser assimilado como uma 

tecnologia com características específicas e que, por isso mesmo, exige que a 

mensagem seja organizada conforme uma linguagem. 

As mídias digitais surgem da reconfiguração das propriedades das mídias 

analógicas, pela unificação das antigas e das mais recentes convenções, na qual a 

mídia se adapta conforme o meio no qual está inserida (MANOVICH, 2001).  

Segundo Manovich (2001), as mídias digitais apresentam cinco princípios: 

 

1. Representação numérica: é o princípio que surge com as novas tecnologias, 

é a linguagem digital. Os objetos digitais são estruturados basicamente por 

bits, representado por números. É o que o permite ser manipulado através de 

códigos, funções matemáticas ou algoritmos;  

2. Modularidade: é a estrutura dos objetos digitais, no qual todos os elementos 

se integram. Cada objeto é composto por módulos de dados independentes e 

dentro, porções menores ainda. Por exemplo, os pixels que formam uma 

imagem. Todas as mídias digitais possuem a mesma estrutura, podendo ser 

acessados de forma independente dos outros elementos; 

3. Automação: parte da ação humana pode ser substituída por processos 

automatizados, por meio de sensores, agentes ou com programação de 

rotinas realizadas previamente por humanos; 

4. Variabilidade: é a capacidade de um mesmo elemento existir de várias formas 

ou versões, mantendo uma identidade individual. São versões do mesmo 

elemento, que podem ser rearranjadas em novas sequências; 

5. Transcodificação: é a capacidade dos objetos poderem ser transformados e 
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convertidos em outros formatos, mesmo com alterações em sua estrutura. 

 

Tais princípios estão presentes nos objetos educacionais digitais e possibilitam 

formas inovadoras de construção e de transmissão de conhecimento. O livro digital 

do Moodle é uma mídia que incorpora uma linguagem própria, conforme os autores 

apresentados anteriormente, e também possui os princípios citados por Manovich. O 

livro digital pode ser constantemente atualizado, adaptado, modificado, sem perder as 

suas características originais.  

A interação entre professor e aluno também pode ser potencializada utilizando 

a capacidade de suportar diferentes linguagens com “multimodalidade” (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2001). De acordo com tais autores, na multimodalidade as imagens, a 

escrita, o leiaute, o discurso e o movimento são exemplos de modos como um texto 

distribui o seu significado, utilizando mais de um código para construir uma narrativa. 

A hipermídia, presente no livro digital do Moodle, possibilita utilizar matrizes 

sonora, visual e verbal para convergirem em conglomerados de informação em 

diferentes linguagens, acessados de modo não sequencial, por meio de palavras-

chave ou ícones (FILATRO; CAIRO, 2015). 

A educação está intrinsecamente relacionada com a mídia, que atinge e exerce 

influência na vida dos indivíduos na contemporaneidade. As possibilidades de 

interação que surgem com as novas tecnologias e com a internet para a construção 

do conhecimento, este é o desafio da educação na atualidade. 

 
FERRAMENTAS DE AUTORIA DE CONTEÚDOS 

  
As ferramentas de autoria são interfaces amigáveis que oferecem ao 

usuário/autor recursos para produzir o seu conteúdo sem exigir conhecimento técnico 

de programação. Na interface, por meio de suas ferramentas, o usuário/autor pode 

controlar elementos da página virtual de um AVA, com a possibilidade de manipular 
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textos, elementos gráficos, gerenciar o comportamento interativo, inserir hiperlinks, 

além de efetuar a combinação de conteúdos de diversas mídias digitais. 

Para Ribeiro (2007), as ferramentas de autoria se dividem em duas categorias 

distintas, são elas: ferramentas de autoria de conteúdos e ferramentas de autoria 

multimídia ou hipermídia. A primeira categoria, diz respeito aos programas para 

edição e processamento de conteúdos digitais dos vários tipos de mídias individuais. 

A segunda é utilizada para realizar a incorporação ou combinação de mídias 

individuais na apresentação em ambientes virtuais hipermidiáticos. A figura que 

segue ilustra as aplicações de cada categoria, com alguns exemplos: 

 

 
Figura 1: Aplicações das ferramentas de autoria 

Fonte: Adaptada de Ribeiro, 2007. 
 

As ferramentas de autoria possibilitam maior autonomia para modificações 

básicas necessárias. Desta forma, incentiva-se a autoria e atende-se uma demanda 
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recorrente que é a atualização ou adequação de conteúdo a cada planejamento 

educacional. 

O Moodle, atualmente, possui duas ferramentas nativas de autoria hipermídia 

que são conhecidas como editores de texto: TinyMCE e Atto. Por meio dessas 

ferramentas, é possível desenvolver blocos de conteúdos pré-formatados ou objetos 

instrucionais por uma equipe multidisciplinar e disponibilizá-los em uma biblioteca. 

Assim, o conteudista pode utilizar os objetos instrucionais para desenvolver o seu 

conteúdo diretamente no formato final, compondo visualmente a página, possibilitando 

ao autor permanecer atento em sua tarefa de produzir o conteúdo. 

O recurso de “Inserir template” proporciona processos mais integrados e 

colaborativos, com contribuições objetivas de cada ator deste processo porque alguns 

recursos instrucionais/visuais foram inseridos previamente na criação do recurso, 

ofertando possibilidades de apresentação visual, já configuradas, que ficam 

disponíveis ao professor, em uma ação simples e intuitiva de selecionar o elemento 

desejado. Ou seja, na criação ou atualização de um conteúdo, seja ofertado em um 

Livro, uma Lição, um Rótulo ou uma página HTML, o professor não necessita do 

designer para agregar efeitos visuais ao seu material, tais elementos são 

disponibilizados no recurso desenvolvido “Inserir Template”, e inserido no elemento 

desejado com apenas um clique e permitindo inserir ou editar a informação que deseja 

apresentar neste diferente formato. Dessa maneira, valoriza-se o trabalho em equipe 

e a construção coletiva os quais proporcionam conteúdos educacionais mais criativos, 

visualmente atrativos e diversificados em função das múltiplas vozes que surgem 

nesse processo. 

 
O LIVRO DIGITAL DO MOODLE 

 
O Instituto Federal de Santa Catarina utiliza o Moodle como ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), no qual são ofertados cursos com fomento e também com 

ofertas próprias, utilizando seus próprios recursos. 
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A partir de 2015, a Instituição passou a utilizar a ferramenta livro, disponível 

nativamente no Moodle, para apresentar os conteúdos educacionais nas suas ofertas 

próprias. O livro digital oferece uma série de vantagens, entre elas destaca-se: 

nenhum custo de impressão, economia de papel, agilidade na produção, maior 

autonomia para os autores, possibilidade de inserir diversos tipos de mídias no mesmo 

ambiente, criando uma narrativa mais atraente para o aluno e a facilidade de 

atualização, adaptação e mixagem dos conteúdos. 

 

• Elementos instrucionais 

 

Os objetos pedagógicos/visuais são elementos estratégicos de conteúdo para 

melhorar a qualidade da narrativa instrucional, auxiliando na criação e inserção de 

hipermídias em conteúdos didáticos. O autor escolhe os elementos conforme seu 

objetivo pedagógico, estes podem ter comportamento estático ou dinâmico. 

Para isso, foi necessário transpor os elementos instrucionais do livro impresso 

para o digital. Então, foi criado um grupo de trabalho composto por profissionais das 

áreas de tecnologia da informação, pedagógica, design gráfico e de professores de 

áreas diversas. Os objetos instrucionais definidos foram: 

 

Tabela 1 – Lista de objetos instrucionais disponibilizados 
Templates Básicos: Templates Avançados: Rótulos: 

Leitura complementar Lista com ícones Rótulo Atividades 

Leitura obrigatória Imagem com título sobreposto Rótulo Professores 

Na prática Accordion Rótulo Comunicação 

Glossário Carossel Rótulo Documentos 

Destaque Tabs Rótulo Material Didático 

Imagem à direita Divisórias Rótulo Material Complementar 

Imagem à esquerda Caixa com seta para cima Rótulo Cronograma 

Imagem centralizada Caixa com seta para baixo Rótulo Roteiro de Estudos 

 Imagem em quadros Rótulo Webconferência 

Fonte: do Autor, 2018. 
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Para dispor do repositório mencionado anteriormente com os modelos 

instrucionais definidos, foi desenvolvido um recurso de autoria hipermidiática, 

denominado de “Inserir template”, no editor de textos TinyMCE do Moodle que 

possibilitou disponibilizar blocos de conteúdos pré-formatados em HTML5 (Hypertext 

Markup Language, version 5) e estilizados em CSS (Cascading Style Sheets).  

Apesar do recurso de autoria ainda encontrar-se em fase de aprimoramento e 
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METODOLOGIA 

  
A metodologia utilizada neste estudo é caracterizada como exploratória, 

quantitativa e focada nas interpretações de uma amostra composta por servidores que 

atuam nos cursos ofertados pela instituição pesquisada. Com o objetivo de avaliar o 
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questionário; Etapa 4 - Análise dos resultados e discussão; Etapa 5 -  Considerações 

finais. 

As categorias de análise abrangeram aspectos referentes ao perfil dos 

participantes; uso da ferramenta; recursos disponibilizados; avaliação da ferramenta; 

sugestões de melhorias. O tratamento dos dados envolveu análise estatística e 

interpretativa, sendo que esta foi possível em função das perguntas abertas, que 

originaram dados relevantes para a exploração dos resultados. 

 

RESULTADOS 

 

O questionário foi enviado para 38 profissionais atuantes de diversas áreas nos 

cursos. Obtivemos uma amostra com 21 participantes, ressaltando que o questionário 

foi apresentado como um convite e não uma obrigatoriedade e que selecionou 

previamente ao preenchimento de respostas, a relevância do participante, pois caso 

o respondente não confirmasse sua experiência com o uso do Moodle as questões 

não seriam ofertadas.  

Podemos avaliar como sendo uma amostra significativa. Quanto à categoria do 

perfil dos participantes que responderam ao questionário, em sua maioria 73,7% eram 

professores, seguidos de 13,2% de designer instrucional, 5,3% de designer gráfico, 

2,6% de revisor textual, 2,6% de técnico educacional, 2,6% da equipe pedagógica, 

sendo que não houve respostas de tutores. 
Os participantes responderam a uma pergunta sobre quanto tempo atuam com 

EaD, objetivando investigar dados referentes a quantos autores trabalharam antes do 

recurso de autoria ter sido disponibilizado. O resultado revelou que 84,20% dos 

respondentes atuaram na produção de conteúdos antes da implantação do recurso 

de autoria. Destaca-se nesta questão que grande parte dos respondentes vivenciaram 

na sua atuação o desenvolvimento da versão de teste do recurso. Ressalta-se que 

89,50% dos respondentes afirmaram já utilizar algum tipo de ferramenta de autoria 

como o Microsoft Word, Powerpoint entre outros. 
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Sobre a utilização do recurso “Inserir template”, disponível no Moodle da 

Instituição pesquisada, o resultado apontou que 55,30% utilizaram o recurso, ou seja, 

21 entrevistados que responderam positivamente avançaram para as próximas 

questões, configurando assim a nossa amostra para avaliar o desempenho e 

qualidade do uso do recurso desenvolvido. 
 

• Qualidade do uso do recurso 
 
Nesta categoria, foram utilizadas perguntas com respostas em escala Likert, na 

qual o respondente indicaria o grau de concordância, sendo 1= Discordo totalmente, 

2 = Discordo parcialmente, 3 = Concordo, 4 = Concordo parcialmente e 5 = Concordo 

totalmente. 

 
Tabela 2 – Perguntas e respostas sobre a qualidade do uso do recurso “Inserir 

template” 

Questão Respostas grau 4 e 5 

1 - O recurso é fácil de usar. 80,90% 

2 - O recurso contribui para melhorar a qualidade visual do 

material didático. 
100% 

3 - O recurso contribui para agilizar a produção de 

materiais didáticos. 
85,70% 

4 - O recurso contribui para tornar o material didático mais 

interativo para o aluno. 
76,20% 

5 - O recurso possibilita apresentar o conteúdo de forma 

mais inovadora e atraente. 
95,20% 

6 - O recurso proporciona mais autonomia ao meu 

trabalho. 
71,40% 

7 - O recurso contribui para colaboração/interação com a 

equipe multidisciplinar. 
71,40% 

Fonte: Autores, 2019. 
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As respostas revelam que apesar do recurso de autoria desenvolvido até o 

momento não ter uma maturidade necessária para um uso pleno, ele já está 

contribuindo para a produção de materiais didáticos com uma qualidade visual 

satisfatória. A maioria dos entrevistados concorda que o recurso oferece a 

possibilidade de apresentar o conteúdo de forma inovadora e atraente visualmente. 

 
• Avaliação geral do recurso “Inserir templates” 

 
Na última categoria do questionário, foi perguntado sobre a avaliação geral do 

recurso, sendo solicitado que classificasse entre 1 - Ruim e 5 - Ótima. A avaliação 

ficou com 66,70% das respostas com nota 5; 23,80% das respostas com nota 4; e 

9,50% com nota 3. 

Também foi solicitado que respondessem sobre a necessidade de tutoriais, 

sendo solicitado que classificasse entre 1 - Baixa e 5 - Alta. Foi registrado que 70% 

das respostas ficaram entre 4 e 5. As respostas demonstram uma necessidade 

premente de capacitação ou de tutoriais, sendo crucial manter a curva de aprendizado 

a mais plana possível. 

Também foi solicitado que respondessem se indicariam aos seus colegas, 

sendo solicitado que classificasse entre 1 - Pouco provável e 5 - Muito provável. 

Obteve-se, como resultado, 81% com nota 5, ou seja, muito provavelmente indicaria. 

 
• Perguntas abertas 

 
Foram disponibilizadas duas perguntas abertas, para que o participante 

deixasse sua opinião sobre o recurso. A primeira pergunta foi: Quais são os aspectos 

positivos e negativos do recurso? Entre estas respostas destacamos as seguintes 

afirmações: 

✓ “Torna o processo de criação do livro didático muito mais rápida, acho que 

deveria ter mais recursos como, botões customizados, e uma opção para 

embedar os vídeos do youtube de forma mais prática.” 



119

 

12 

As respostas revelam que apesar do recurso de autoria desenvolvido até o 

momento não ter uma maturidade necessária para um uso pleno, ele já está 

contribuindo para a produção de materiais didáticos com uma qualidade visual 

satisfatória. A maioria dos entrevistados concorda que o recurso oferece a 

possibilidade de apresentar o conteúdo de forma inovadora e atraente visualmente. 

 
• Avaliação geral do recurso “Inserir templates” 

 
Na última categoria do questionário, foi perguntado sobre a avaliação geral do 

recurso, sendo solicitado que classificasse entre 1 - Ruim e 5 - Ótima. A avaliação 

ficou com 66,70% das respostas com nota 5; 23,80% das respostas com nota 4; e 

9,50% com nota 3. 

Também foi solicitado que respondessem sobre a necessidade de tutoriais, 

sendo solicitado que classificasse entre 1 - Baixa e 5 - Alta. Foi registrado que 70% 

das respostas ficaram entre 4 e 5. As respostas demonstram uma necessidade 

premente de capacitação ou de tutoriais, sendo crucial manter a curva de aprendizado 

a mais plana possível. 

Também foi solicitado que respondessem se indicariam aos seus colegas, 

sendo solicitado que classificasse entre 1 - Pouco provável e 5 - Muito provável. 

Obteve-se, como resultado, 81% com nota 5, ou seja, muito provavelmente indicaria. 

 
• Perguntas abertas 

 
Foram disponibilizadas duas perguntas abertas, para que o participante 

deixasse sua opinião sobre o recurso. A primeira pergunta foi: Quais são os aspectos 

positivos e negativos do recurso? Entre estas respostas destacamos as seguintes 

afirmações: 

✓ “Torna o processo de criação do livro didático muito mais rápida, acho que 

deveria ter mais recursos como, botões customizados, e uma opção para 

embedar os vídeos do youtube de forma mais prática.” 

 

13 

✓ “Ponto Positivo: acesso rápido à templates preconcebidos; Recurso disponível 

no próprio editor no Moodle; Pontos Negativos: limitação da quantidade de 

Templates disponíveis; Necessidade de conhecimento básico de programação 

para que alguns templates possam ser adaptáveis às necessidades de 

diagramação. Por exemplo: Accordion” 

✓ “Positivo: Muito prático. Facilita o trabalho. Negativo: Precisa saber um pouco 

de código HTML para os recursos avançados.” 

✓ “O recurso é fantástico, uma grande inovação que agiliza em muito o trabalho 

da equipe de materiais didáticos e também oferece autonomia para o professor. 

Explicações simples sobre os recursos mais avançados poderiam ser inseridas. 

Com o uso, verifiquei necessidade também de alteração do código, instruções 

sobre isso também seriam interessantes. No mais, adoro o recurso!” 

 
A segunda pergunta aberta foi para que o entrevistado deixasse outras 

observações. Dentre elas, destacamos: 

✓ Sugiro incluírem mais templates e junto a elas tutoriais de como modificá-los. 

✓ O recurso é ótimo, precisa mantê-lo e ir melhorando para se tornar perfeito. 

✓ Seria interessante poder adaptar os templates disponíveis na lista de inserção 

e poder salvar as alterações, para serem usadas em novos momentos ou 

guardadas em repositórios. Assim, seria um recurso mais dinâmico. 

✓ O recurso é ótimo e como sugestão de melhora, apenas indico que se 

acrescente mais recursos, com mais variedades, mais interação e que permita 

autonomia para quem os insere e utiliza. Há cada vez mais opções de recursos 

interativos, com design atraente e isso só fortalece a ferramenta. Talvez outra 

sugestão de recurso seja um que facilite a criação de gráficos e infográficos, 

que também tenha um design atraente, com opções de paletas de cores 

"prontas" e opções de gráficos estatísticos, tabelas, ícones, etc. 
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa apresentada teve por objetivo inicial investigar, na percepção dos 

entrevistados, como os recursos do Moodle podem potencializar a autonomia e 

facilitar a produção de recursos educacionais hipermidiáticos no Moodle do Instituto 

Federal de Santa Catarina. Acrescenta-se, também, avaliar as implicações no trabalho 

de produção de conteúdos didáticos hipermidiáticos e o quanto oportuniza a criação 

de um ambiente mais adequado ao perfil dos alunos da cibersociedade, na percepção 

dos participantes da pesquisa. 

Os elementos visuais e a interatividade são recursos que motivam os alunos, 

melhoram as taxas de retenção e aumentam o engajamento ao curso. As respostas 

do questionário apontaram que o uso de um recurso de autoria promove a autonomia 

ao trabalho docente no ambiente virtual e contribui para melhorar os materiais 

didáticos, criando objetos educativos interativos, hipermidiáticos para uma equipe 

multidisciplinar eficiente, por meio de um trabalho colaborativo. 

O Moodle, por ser gratuito, ser robusto em termos de informática e por contar 

com uma comunidade virtual mundial que colabora para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do ambiente, pode se beneficiar com o desenvolvimento de 

ferramentas de autoria hipermidiática. A possibilidade de criação de um grupo de 

trabalho interinstitucional é fundamental nas instituições públicas de ensino. A 

comunidade pode auxiliar com trocas para criar um repositório mais rico de elementos 

visuais / pedagógicos, contribuindo para a sociedade como um todo. 
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DESIGN EMOCIONAL E DESIGN DE JOGOS 
 
RESUMO: 
Os jogos têm a capacidade de impactar emocionalmente os jogadores, colocando em situações 
amistosas, sombrias, desesperadas, desafiantes e muitas outras. As diferenças entre perfis de 
jogadores são, com frequência, responsáveis pelas diferentes experiências e, por tanto, emoções 
diferentes. Este tópico é estudado por diversos pesquisadores no campo da interação homem-máquina, 
computação afetiva, psicologia e outros. A revisão da literatura mostrou como esses tópicos estão 
sendo estudados, quais modelos e métodos utilizados. No entanto, ao relacionar os resultados das 
pesquisas notamos mais divergências do que congruências entre as pesquisas. Por isso, neste artigo 
buscamos apresentar os parâmetros gerais dessas duas áreas de pesquisa, os métodos, modelos e 
técnicas usados. Como conclusões verificamos que esta área de pesquisa ainda é pouco explorada e 
que se faz necessário abordar o problema de pesquisa de outras perspectivas. 

PALAVRAS-CHAVE:  
Game Design; Design Emocional; Jogos Digitais; Pesquisa. 

INTRODUÇÃO  

Um ponto importante no design de jogos é a diversão. Contudo, as emoções 

que encontramos em jogos não são somente boas, mas um largo espectro delas 

(SALEN e ZIMMERMAN, 2004). Lazzaro (2004) foi a fundo nessa questão e descobriu 

uma gama de emoções atreladas aos jogos. A autora toma como base a teoria do 

Flow de Csikszentmihalyi (1997) para classificar as emoções dos jogadores nesse 

estado, fazendo isso percebeu padrões de comportamento culminando em uma 

taxonomia emocional de jogadores. Esse tipo de taxonomia em jogadores por meio 

da observação aparece desde Bartle (1996), mas classificar jogadores quanto às 

emoções é algo mais recente. Por outro lado, o design de produtos também faz 

classificação dos usuários o que muitos autores chamam de personas. Desmet, 

Overbeeke, & Tax (2001) classificaram emoções atreladas a produtos e grupos de 

consumidores que buscam uma determinada emoção ao decidir pela compra. Os 

estudos de Desmet deram forma a um modelo para compreensão sobre as emoções 

em relação aos produtos. Desmet (2002) demonstra a aplicação desse modelo (Figura 
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1) para a análise ou incremento de produtos, nela os concerns ou preocupações do 

consumidor geram um appraisal ou apreciação, no qual o produto final é a emoção.  

 
Figura 1- Modelo de compreensão sobre emoções em relação a produtos. Fonte: Desmet, (2002). 

  

Entender que a relação entre as preferências do usuário e as características 

do produto gera uma determinada emoção ajuda a explicar as relações dos jogadores, 

com os jogos que gostam ou desgostam de jogar. Gallina e Campelo (2016) elucidam 

um conceito de “perfil concerns do usuário” de forma que se aproxima aos conceitos 

de taxonomia de jogadores. Vendo essa relação tão próxima entre o modelo de 

Desmet (2002) e as chaves emocionais de Lazzaro (2004), surgiu um interesse em 

relacionar os conceitos dessas duas áreas e verificar as zonas onde podem se tocar.  

De acordo com Yannakakis & Paiva (2016) os jogos podem ser utilizados 

como uma arena para provocar, avaliar, expressar e até mesmo sintetizar emoções. 

Os principais objetivos do estudo da emoção nos jogos é a compreensão das emoções 

e dos jogadores, ao se conectar com a sua experiência de jogar. Esta meta também 

está relacionada à outra área de estudo, em classificar tipologias ou taxonomias para 

os jogadores, segundo suas preferências e motivações. As principais formas de 

investigação dos aspectos emocionais dos jogadores são: observação do 

comportamento, monitoramento de alterações corporais ou fisiológicas e contexto do 

jogo. Yannakakis & Paiva (2014) esclarecem que essas três formas de investigar as 

emoções dos jogadores são necessárias para elaborar um modelo afetivo.  

Entender as emoções que os usuários sentem ao se relacionar com um 

produto podem fornecer dados importantes para a projetação ou melhoramento de um 
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produto (DESMET, 2002). Neste trabalho buscamos entender como as emoções e os 

perfis de jogadores estão sendo examinadas, na perspectiva da pesquisa teórica e 

prática. E como modelos e métodos, de perfil de jogador e/ou emocionais, podem ser 

aplicados na indústria de jogos. E neste artigo traçamos um recorte no design de 

jogos, e a sua relação com o design emocional. Expomos aqui a discussão dos 

resultados da revisão bibliográfica da literatura realizada por (Revisão Cega). 

 

DESIGN DE JOGOS BASEADOS NA EMOÇÃO 

Já sabemos que as emoções influenciam a nossa percepção, cognição, 

comportamento e tomada de decisão (DAMÁSIO, 2012). E para Lazarus (1991) as 

emoções desempenham um papel central em nossas vidas, demonstrando 

características comportamentais, fisiológicas e psicológicas. Existem diversas teorias 

sobre os processos emocionais (MOORS, 2009), mas nesta pesquisa adotamos a 

Teoria dos Appraisals, na qual as emoções correspondem a um resultado combinado 

das preferências do indivíduo diante de um estímulo. Esta combinação provoca um 

processo de avaliação no qual o produto final é a emoção do indivíduo. 

Yannakakis & Paiva (2014) explicam que a detecção de emoções dos 

jogadores é uma tarefa multidisciplinar que envolve: a computação afetiva, psicologia 

experimental e interação homem-computador. Para tanto, a abordagem pode ser 

embasada em modelos ou livre de modelos. Segundo os autores a abordagem 

baseada em modelo busca exclusivamente um quadro teórico que mapeia as 

respostas afetivas do jogador. Já a abordagem livre de modelo assume que há uma 

função desconhecida entre o jogador e a máquina, mas não assume nada sobre a 

estrutura desta função. Esses dois pontos podem também fornecer abordagens 

híbridas que envolvam características das duas extremidades. 

Nos resultados da revisão bibliográfica (Revisão Cega) encontramos trabalhos 

que utilizam a abordagem baseada em modelos de forma teórica e prática.  Graham 

e Gosling (2013) relacionam o modelo de motivação de jogadores de Yee (2007) com 
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o de personalidades Big Five de John & Srivastava (1999). E Zeigler-Hill & Monica 

(2015) relacionam o modelo BrainHex de perfis de jogadores de Nacke et al. (2014) 

com as dimensões de personalidade HEXACO de Ashton e Lee (2009). Ambos os 

trabalhos aplicam os modelos na forma de questionário. O primeiro tem um público 

específico de jogadores de MMORPG com 1.413 respondentes e, o segundo, abrange 

a todo o público jogador de videogame com 359 respondentes. Ao relacionar os 

resultados das duas pesquisas é possível perceber várias divergências, como por 

exemplo: tomando como base o conceito do perfil Achiver presente no modelo de Yee 

(2007) e no de Nacke et al. (2014), o resultado da pesquisa de Zeigler-Hill e Monica 

(2015) aponta como personalidade emocional principal Emotividade, Extroversão e 

Conscienciosidade (em ordem de mais para menos presente). Já Graham e Gosling 

(2013) aferem positivamente a Extroversão e Neuroticismo e, negativamente, 

Amabilidade e Abertura. Ou seja, o único consenso entre os dois resultados é a 

Extroversão. As diferenças entre os resultados ainda percorrem na comparação com 

outros perfis de jogador, e apesar de tratar com públicos diferentes, percebemos que 

a abordagem baseada somente em modelos poderia levar a um resultado semelhante.    

 

 EMOÇÕES FISIOLÓGICAS 

Para Mandryk e Nacke (2016) a pesquisa biométrica com jogos é 

particularmente interessante por que: oferecem ambientes seguros, propiciam o uso 

de sensores fisiológicos e motiva os usuários a participarem da pesquisa. Esse tipo 

de pesquisa fornece um meio para avaliar os sentimentos dos jogadores em tempo 

real através de sinais fisiológicos. Picard (1995) explica que ainda não é possível “ler 

a sua mente (ainda)”, mas podemos mensurar as respostas fisiológicas e atribuir 

emoções a elas. Segundo Mandryk (2008) e Nacke (2015) os principais sensores 

utilizados para mensuração de emoções fisiológicas na pesquisa em jogos são: 

 Eletromiograma (EMG): este sensor descreve variação eléctrica do tecido 

muscular e na pesquisa em jogos é comumente usado o EMG facial. O mesmo 
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possibilita detectar a variação elétrica dos músculos da face, ou seja, detecta 

sorrisos, sustos, tensão e outros. 

 Atividade Eletrodérmica (EDA): esta pode se apresentar de duas formas: (SCL) 

Nível de Condutância da Pele e (GSR) Resposta Galvânica da Pele. A primeira 

é calculada através da média de GSR ao longo do tempo, ou seja, o SCL é 

usado para períodos longos de tempo e a GSR é usado para mensurar 

estímulos de pouca duração. O EDA é uma medida fisiológica comum e de fácil 

aplicação. Ela monitora a variação de produção de suor da glândula sudorípara 

écrina, onde o aumento da condutância é associado a excitação psicológica. 

 Eletrocardiograma (ECG): é o sensor usado para aferir a atividade do coração, 

sendo capaz de detectar o ritmo do coração e o número de batimentos por 

minuto (HR). Esse sinal também pode ser utilizado para extrair a variabilidade 

da frequência cardíaca (HRV). 

 Eletroencefalograma (EEG): é o sensor que consegue mensurar atividade do 

cérebro por meio de eletrodos na região da cabeça. A atividade do cérebro é 

distinguida pela amplitude e frequência do sinal entre os eletrodos, 

posicionados em determinados pontos da cabeça.  

Os sinais fisiológicos produzem grandes quantidades de dados 

contextualmente relevantes, fornecendo um indicador objetivo da experiência do 

usuário sem interromper a experiência de jogo, e pode ser usado para inferir estados 

emocionais subjacentes relevantes para a jogabilidade (MANDRYK e NACKE, 2016). 

Por isso, existem diversas pesquisas que fazem uso desses dados, por exemplo, Imre 

(2016) desenvolve um jogo que muda a dificuldade de acordo com a variação de GSR 

do jogador, Nogueira et. al (2015) desenvolvem uma ferramenta para triangulação de 

reações fisiológicas dos jogadores, Poh, Swenson e Picard (2010) desenvolvem um 

sensor vestível para mensurar a GSR em longos períodos e muitos outros.  

   

O DESIGN DE JOGOS BASEADOS NAS EMOÇÕES, DA PESQUISA AO 
DESENVOLVIMENTO 
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A base do design emocional é projetar com o intuito de despertar ou evitar 

determinadas emoções (DEMIR, DESMET e HEKKERT, 2009). Do ponto de vista da 

pesquisa científica busca-se entender quais emoções os usuários sentem ao se 

relacionar com os produtos, buscando traçar parâmetros de medição e testes. Já do 

ponto de vista do mercadológico os dados da pesquisa são usados para: diretrizes 

projetuais, insights, estratégias, ou simplesmente para entender o seu consumidor. De 

forma semelhante essa relação também acontece com os jogos digitais. Projetar jogos 

baseados em emoções é o foco de empresas como a Valve, Ambinder (2011) explica 

como a computação afetiva ajudou no processo de aprimoramento de jogos como Left 

4 Dead. Utilizando sensores de batimentos cardíacos, resposta galvânica da pele, 

expressões faciais, movimentos oculares e outros, os pesquisadores perceberam que 

poderiam fazer alterações no jogo afim de tornar mais emocionante. 

Yannakakis & Paiva (2014) mencionam quatro principais pontos que a 

pesquisa com emoções pode melhorar o processo de desenvolvimento de jogos. 

Primeiro, as emoções podem impulsionar o processo de design da maioria dos 

gêneros de jogo. Os designers costumam explorar e testar diversas mecânicas e 

dinâmicas de jogo que produzem certos estados emocionais. Isso define aspectos 

críticos do design da experiência do jogador, dependendo do gênero, narrativa e dos 

objetivos do jogo. Em segundo lugar, a experiência do jogador pode ser melhorada e 

adaptada a cada jogador, mas também aumentada através de uma interação mais rica 

e mais afetiva. A adaptação de jogos orientada pela emoção visa principalmente a 

personalização da experiência de jogo. Em terceiro lugar, como consequência direta 

de um design melhor e mais focado em emoções, o processo de desenvolvimento do 

jogo é impulsionado e melhorado com foco em objetivos. Em quarto lugar, os jogos 

que incorporam uma rica interação baseada em emoções podem melhorar o 

aprendizado, treinamento ou educação. 

 

DESIGN DE JOGOS BASEADOS NO PERFIL DO JOGADOR 
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As pesquisas em busca de classificar perfis de jogadores iniciaram-se na 

década de 90 com Richard Bartle. O autor apresentou um modelo de tipos de 

jogadores nos primeiros jogos digitais os MUDs. Bartle (1996) verificou as motivações 

dos jogadores de MUD e descreve 4 perfis de jogadores que encontrou (Killers, 

Achivers, Socialisers e Explorers). Existem duas dimensões para jogar, a ação versus 

a interação, e orientado para os jogadores versus orientado para o mundo. Com a 

determinação da posição de cada um dos eixos, pode-se determinar em qual dos tipos 

de jogador resultante se encaixa. O perfil Achiever que prefere ação e é orientado para 

o mundo. O Explorer prefere interação e também é orientada para o mundo. Os Killers 

preferem ação e são orientadas para o jogador. E o Socialiser que prefere interação 

com outros jogadores. A Figura 2 mostra as relações entre os perfis de jogadores. 

 
Figura 2: Taxonomia de jogadores de Bartle. Fonte: Bartle (1996) 

  

A taxonomia de Bartle (1996), apesar de antiga, explica o comportamento de 

muitos jogadores. No entanto aplicação dessa taxonomia traz consigo diversas críticas 

como: é demasiado simplista quanto ao comportamento dos jogadores, hoje 

conhecemos vários outros comportamentos que não se adequam a essa taxonomia, 

o autor não desenvolveu uma forma de verificar o perfil do jogador como, por exemplo 

um questionário (BARTLE, 2003; ZEIGLER-HILL e MONICA, 2015). Contudo esta 

serviu como um estopim para outros pesquisadores buscarem uma resposta para o 

problema. Yee (2002) baseia-se em Bartle para desenvolver a sua própria taxonomia. 

Começando com estudos empíricos para avaliar as motivações de jogadores de 
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MMORPG. Inicialmente elegendo cinco fatores motivacionais (Yee, 2002), e mais 

tarde resumindo para três fatores principais e mais dez subfatores (Yee, 2007).  

Já na pesquisa desenvolvida por Nacke, Bateman, & Mandryk (2011) os 

autores identificam sete tipos de preferências entre jogadores. O perfil Seeker gosta 

de explorar coisas e descobrir seus arredores; O perfil Survivor desfruta de cenas 

assustadoras associadas a fortes emoções em escapar de situações aterrorizantes; 

O perfil Daredevil desfruta da emoção de correr riscos; O perfil Mastermind desfruta 

de resolver quebra-cabeças, tomada de decisões difíceis e criar estratégias; O perfil 

Conqueror gosta de lutar para superar desafios difíceis; O perfil Socializer busca por 

interação com outros jogadores; O perfil Achiever desfruta de completar tarefas e 

atingir metas. Este perfil de jogadores conhecido como BrainHex tem mais de 50 mil 

respostas, é possível acessar pelo site blog.brainhex.com e o questionário (em inglês) 

está disponível no site survey.ihobo.com/BrainHex.  

Alguns dos principais modelos de perfis de jogador podem se correlacionar. 

Hamari & Tuunanen (2014) listam os modelos de perfis de jogadores e encontram 

várias correlações entre os conceitos utilizados pelos autores.  Por exemplo, o 

conceito de perfil Achivement é encontrado em 10 dos 12 modelos e o conceito de 

perfil Sociability é encontrado em 9 dos 12 modelos. Em linhas gerais, é possível 

perceber que o mesmo conceito de perfil de jogador se repete em várias pesquisas 

(Figura 3). 
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Figura 3: Relações entre conceitos de perfis de jogadores. Fonte: Hamari e Tuunanen (2014) 

  

QUESTIONÁRIOS PARA PERFIS DE JOGADORES 

De acordo com a revisão bibliográfica (Revisão Cega) as pesquisas que 

buscam relacionar o perfil do jogador com as emoções de forma aplicada utilizam os 

seguintes modelos: BrainHex de Nacke et al. (2014) e motivação de jogadores de Yee 

(2007). Ambos podem ser aplicados em meios digitais, pois todas as perguntas são 

de múltipla escolha, e com a análise das perguntas, através da compilação de uma 

equação que avalia o peso das respostas, é possível determinar o perfil do jogador. O 

questionário de perfis de jogadores BrainHex tem 22 perguntas, e o de Yee (2007) 

tem 40 perguntas. Ambos utilizam uma estala likert para pontuar as respostas.  

Ao responder o questionário o jogador pode receber um esquema que explica 

o seu perfil. No resultado do perfil BrainHex o jogador pode ter conhecimento do seu 

perfil principal e do secundário. O script que analisa as respostas do questionário 

atribui as respostas a valores em cada perfil, ou seja, o perfil principal do jogador é 

aquele que recebeu mais valores. A Tabela 1 é um exemplo de resultado do perfil 
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BrainHex. Nele podemos verificar que o maior valor foi dado ao perfil Seeker, e o 

segundo maior para o perfil Acheiver. 
Perfis Valores 

Seeker 17 

Acheiver 12 

Socializer 10 

Daredevil 7 

Mastermind 4 

Survivor 3 

Tabela 1: Exemplo de resultado do perfil BrainHex. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O DESIGN DE JOGOS BASEADOS NO PERFIL DO JOGADOR, DA PESQUISA AO 
DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa sobre as preferências dos usuários é parte integrante do processo 

de desenvolvimento de novos produtos, essas preferências podem guiar e/ou 

determinar as diretrizes de um projeto (DEMIR, DESMET e ÖZKARAMANLI, 2010). 

Gallina e Campelo (2016) explicam que o Perfil de Concerns fornece ao designer um 

entendimento sobre o que o usuário quer como solução, e principalmente, a ordem de 

importância das preferências. Essa ordem de importância é bem explorada no perfil 

BrainHex, apresentando uma escala de perfis jogador, que permite o designer 

entender o que os jogadores querem e também o que não querem em um jogo. 

Nas pesquisas sobre as preferências dos consumidores os métodos 

comumente usados são: Entrevistas (e.g Demir et al. (2009) e Questionários (e.g 

Desmet (2012). No entanto, a elaboração das perguntas para entrevistas ou 

questionários, são formuladas a partir do conhecimento do pesquisador sobre o 

produto e o usuário. Além de observar quais dos aspectos funcionais do produto os 

participantes exploram, o pesquisador também deve ouvir quais as primeiras 

impressões do produto (JORDAN, 2000). As pesquisas sobre as preferências dos 

jogadores também começam assim, Bartle (1996) baseia o seu modelo em 
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observação, e mais tarde Yee (2002) parte da análise dos jogos e do comportamento 

dos jogadores para elaborar um questionário.  

Em 2014 na GDC (Game Developers Conference) Yee & Ducheneaut (2014) 

explicam como a análise do perfil psicológico dos jogadores aumentou a monetização 

do jogo Tom Clancy's Ghost Recon Online. Através de um questionário baseado em: 

Experiência do jogador (e.g. Novato ou Veterano), Big Five personality (John & 

Srivastava, 1999) e motivações para jogar. Outros pesquisadores usam a análise do 

perfil do jogador para personalizar o jogo. Busch et al. (2016) utilizam as 

características motivacionais dos perfis Mastermind e Seeker do modelo BrainHex 

para fazer modificações no jogo. E Cowley, Charles, Black, & Hickey (2013) classifica 

em tempo real o perfil do jogador, apenas diferenciando o perfil Conqueror e não 

Conqueror, também baseado no modelo BrainHex. Grande parte da aplicação prática 

dos modelos de perfis de jogadores dá-se no aprendizado de design de jogos (Novak, 

2010) ou na pesquisa em jogos (Mayra, 2008). No entanto há aplicações indiretas na 

indústria de jogos como exemplificados por Yee & Ducheneaut (2018). 

 

CONCLUSÃO 

Não é possível dizer exatamente se o jogador vai ou não gostar de um 

determinado jogo, mesmo conhecendo o perfil do jogador e o psicológico. Gostar ou 

não de um jogo é um processo muito mais profundo e depende de inúmeras variáveis. 

Por tanto, um jogador não pertence estritamente a um perfil de jogador (HAMARI e 

TUUNANEN, 2014), mas a um espectro de preferências como o exemplo da Tabela 

1. Os modelos de perfis de jogadores não pretendem dizer exatamente que jogo o 

usuário vai gostar de jogar, mas sim quais ações são mais prováveis. Assim como o 

perfil psicológico não pretende prever as decisões que o indivíduo irá tomar em um 

determinado contexto emocional. Esses modelos ajudam o designer a entender o 

público de uma forma abrangente. Assim como o perfil de Concerns pode dirigir as 

características projetuais de um produto (GALLINA e CAMPELO, 2016), os perfis de 
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jogadores e psicológico podem direcionar o re-design de um jogo (AMBINDER, 2011; 

YEE e DUCHENEAUT, 2014). 

Apresentamos a síntese dos resultados da revisão bibliográfica da literatura 

(Revisão Cega) em busca de entender como as emoções e os perfis dos jogadores 

estão sendo examinadas. Verificamos que, para mensurar as emoções os autores 

recorrem a diversas ferramentas e modelos, desde questionários para verificar o perfil 

psicológico até a coleta de dados fisiológicos. Já para o perfil de jogadores 

normalmente é realizada através de um questionário, podendo também ser realizada 

através de observação. 

Ao que se refere pesquisas que buscam relacionar o perfil do jogador com o 

perfil psicológico, encontramos mais divergências do que similaridades nos 

resultados. Ao relacionar os resultados das pesquisas de Graham e Gosling (2013) e 

Zeigler-Hill e Monica (2015) verificamos essas divergências. No entanto, estas duas 

pesquisas fazem uso de modelos aplicáveis via questionários, por tanto, é possível 

que pesquisas que usam outros métodos de abordagem possam contribuir para a 

solução dessa relação.  

Para trabalhos futuros propomos uma abordagem mista de pesquisa, que 

favoreça a triangulação dos dados. Por exemplo, coletar o perfil do jogador e 

relacionar com ações no jogo, como na pesquisa preliminar de (Revisão Cega); 

relacionar o perfil psicológico do jogador com ações no jogo e relacionar as emoções 

fisiológicas com ações no jogo. Essa abordagem múltipla, baseada na observação 

através de ações no jogo, pode fornecer um paralelo entre os modelos de perfil de 

jogador e emocional. 
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RESUMO  

Esta pesquisa pretende percorrer os sentidos da educação e tecnologia em convergência com a 
cultura de acessibilidade, convocando o pensamento em suas concepções, mas principalmente, em 
suas relações. Metodologicamente, a pesquisa é básica estratégica, de abordagem qualitativa, diante 
de um método dedutivo de investigação, com o procedimento que indica uma pesquisa bibliográfica e 
documental. Este estudo delineia aspectos de inclusão social e digital na educação, diante de 
discussões políticas que proponham equidade e dignidade a todos, na concepção de especificidades, 
em particular, diante de condições consideradas de deficiência. 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade; Educação; Tecnologias assistivas; Inclusão social; Inclusão 

digital. 

INTRODUÇÃO  

Os sentidos da tecnologia em convergência com a educação é objetivo inicial deste 

escrito que apresenta sentidos conceituais e que transita epistemologicamente por todas as 

áreas do conhecimento. Opondo-se à ideia que a tecnologia é condição única para os 

processos educativos, emerge-se uma ideia que ela, por si só, representa entremeios em 

sistema de relações que envolvem outras insígnias necessárias nos processos 

educacionais, em seus contextos históricos, culturais e sociais distintos. 

Primeiramente, objetiva-se percorrer pelos sentidos da educação e tecnologia em 

convergência com a cultura da acessibilidade, convocando o pensamento em suas 

concepções, mas principalmente, em suas relações. A tecnologia é processo, podendo 

também tornar-se produto. Mas olhando nas intrínsecas do ato educativo, ela pode ser um 
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recurso pedagógico, um artefato cultural, um instrumento e signo, bem como um dispositivo 

técnico, a pensar de acordo com a teoria abordada. 

A posteriori, adentrar em uma perspectiva da tecnologia na educação em sua 

relação com a acessibilidade, demandando discussões políticas que proponham equidade e 

dignidade a todos, na concepção de que especificidades, em particular, podem segregar 

pessoas, diante de condições consideradas de deficiência.  

O percurso metodológico trará uma pesquisa básica estratégica, de abordagem 

qualitativa, diante de um método dedutivo de investigação. Quanto ao procedimento, a 

pesquisa será bibliográfica e documental. 

As tecnologias assistivas abrangem a acessibilidade, ampliando as condições 

comunicacionais das pessoas com deficiência para o alcance da cidadania plena, diante de 

realização cotidiana de atividades. Leitores de telas, áudio-livros, impressoras em braille, 

sensores, câmeras com audiodescrição, aplicativos em Libras, são alguns dos exemplos 

que promovem (condições igualitárias de acesso) atividades comunicacionais para a 

inclusão das pessoas com deficiência. No entanto, o problema a ser discutido na pesquisa 

diz respeito às inúmeras barreiras, cujos impedimentos não se limitam ao contexto urbano, 

informacional, mas, principalmente, comportamental, cultural e político. 

Nesse aspecto, é preciso reconhecer que com os avanços da técnica e da 

tecnologia foram emergindo necessidades de estudos e especificidades outrora pensados. 

 

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL 

Quando se pensa na relação entre educação e tecnologia é relevante uma leitura 

histórica desde tempos remotos aos atuais, apresentando a evolução da tecnologia 

enquanto dispositivo técnico, artefato e sua perspectiva nessa seara científica e social com 

a cultura da acessibilidade no que tange ao campo da inclusão digital e social. A relação não 

emerge do inócuo, mas de observações da realidade e de experimentações necessárias.  

As pesquisas e os momentos educacionais voltados para a inclusão nos diversos 

formatos se constituem em exercício de cidadania. Lemos (2011) aponta para o surgimento 

de novos formatos culturais e para a necessidade de compreensão de projetos de inclusão 

digital. A perspectiva da inclusão e suas formas de leitura aludidas neste escrito é a do 

letramento do mundo em cidades digitais e centros de informação. “Saber lidar com os 
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novos dispositivos e as redes telemáticas são hoje condições necessárias e imprescindíveis 

para inclusão social na sociedade da informação” (LEMOS, 2011, p.19).  

Nesse sentido, Araújo (2007) realiza um mapeamento dos níveis de inclusão, a 

saber: o nível 1 como representativo do conhecer por conhecer, sem uso contínuo e 

prolongado da máquina tecnológica; o nível 2, constituído no momento da alfabetização 

digital, na qual o indivíduo utiliza de forma contínua as tecnologias, conhecendo seus 

recursos e; nível 3, representando o desenvolvimento das habilidades cognitivas de seleção 

e percepção, mediante o uso contínuo das tecnologias, por meio de atividades que 

envolvam a acessibilidade digital, a inclusão e a produção do conhecimento. 

Nas práticas culturais, observa-se, na contemporaneidade, um movimento das 

ciências, tecnologia e inovação, quanto ao desenvolvimento de aparatos técnicos que 

atendam à condição de acesso, visando ampliar habilidades funcionais das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida (ROCHA, 2018). Sendo a acessibilidade o ensejo 

para a cidadania, busca-se corrigir um equívoco histórico que impedia essas populações ao 

alcance dos bens e serviços comuns a todos os indivíduos. 

Compreende-se como tecnologias assistivas os pisos táteis, os sistemas de 

interfaces adaptativos de voz e de comunicação alternativa/aumentativa, bem como 

cadeiras de rodas motorizadas entre outros aparatos que encontram nas tecnologias digitais 

a possibilidade de independência e inclusão para as pessoas com deficiência.  

Por seu sentido, as tecnologias assistivas compõem as Humanidades Digitais, pois 

contemplam a complexidade das relações humanas no mundo natural em interface com o 

campo informacional, quanto “à aplicação da tecnologia nas áreas de conhecimento das 

humanidades, inclusive, mas não somente, para questões de acessibilidade” (ROCHA, 

2018, p 19). 

O tocante é a relação da educação e tecnologia com a inclusão digital e social no 

que se refere ao acesso aos dispositivos tecnológicos, em particular no seio das ciências - 

humanas, exatas e biológicas -, imaterializadas na universidade e materializadas por 

artefatos na sociedade. 

A inclusão de acessibilidade social e digital compreende, ainda, o espaço que a 

educação e tecnologia ocupa na tríade ensino, pesquisa e extensão, presente na 

universidade, no intuito de se avançar para uma cidade universitária vivificada pela 
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sociedade. Não se trata de impor uma forma de uso das tecnologias, mas de entender que a 

educação é o fenômeno que abrange o social e a formação dos sujeitos, porém, pode 

representar uma forma de opressão a partir do instante que inviabiliza os diálogos da 

universidade com a sociedade.  

Pensar a inclusão digital é se inscrever na inclusão social. Há concomitância na 

ideia que enquanto se inclui digitalmente se insere socialmente. A questão da mobilidade 

física se inscreve nessa retórica e ao viabilizar a mesma, ampliam-se as possibilidades de 

mobilidades informacionais.  

A relação da educação como prática social é o ponto de partida para se pensar as 

tecnologias e não o contrário. A educação está na sociedade, como objetivação e 

subjetivação de todas as áreas do conhecimento. Enquanto sociabilidade, a educação existe 

em seu pensar sobre os usos das tecnologias, as internalizações e as apropriações 

realizadas pelos sujeitos, seja na educação formal, não formal e informal implicando na 

identidade de inclusão da ciência em sua técnica. Em relação aos espaços não formais de 

educação, Rodrigues e Rocha (2014) pontuam que: 
Tais espaços apresentam novas configurações s cio-hist ricas e podem 
tornar uma e peri ncia determinante na formação cidadã, promovendo 
educação para direitos humanos, pol ticos, culturais e sociais, 
representados em liberdade, igualdade e democracia (p. 131). 

 Nessa perspectiva, associando à cultura de acessibilidade, há o entendimento de 

acesso à cidadania, permitindo avançar para além de usos técnicos, mas inscritos na esfera 

de práticas educativas que navegam no oceano de uma aprendizagem inclusiva.   

Há que se destacar não somente ambientes não formais, mas também diversos 

informais, como mapeamento de cidades digitais, bancos digitais, aplicativos de acesso à 

mobilidade urbana, entre outros referentes à saúde, lazer e esportes. Os usos e 

apropriações desses ambientes de acessibilidade promovem uma atividade cognitiva de 

significação cultural e histórica em contextos distintos de promoção à cidadania.    

As ciências se materializam em instrumentos. Outrora, instrumentos se 

imaterializam em signos culturais. O Brasil cresce por meio da tecnificação e carece de 

inserções no campo de acessibilidades. Nesse percurso, o pensamento crítico é relevante 

para o entendimento do sujeito em sua relação com a tecnificação. A educação e a 

tecnologia não se dissociam do pensamento crítico. Não se constituem ações segmentadas, 
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mas áreas interconectadas para a promoção de avanços científicos e tecnológicos. Isso não 

se realiza sem a educação humanizada, na qual não possibilita usar um dispositivo 

tecnológico sem buscar sua contribuição social, sua articulação com a sociedade e a 

compreensão da conexão com esse pensamento.  

A importância de se entender a tecnologia nos processos educativos permite 

organizar o processo pedagógico em seu planejamento dos momentos formais, não formais 

e informais de educação, bem como a pesquisa, a partir de uma cisão com o senso comum, 

viabilizando a inclusão, a ciência e o pensamento crítico dos sujeitos envolvidos, em um 

exercício de sentir, refletir e participar nos novos formatos da sociedade. 

 

POLÍTICA E ACESSIBILIDADE   

A desterritorialização e a noção tempo-espaço produz novos sentidos para as 

relações entre tecnologia e educação no contexto do mundo do trabalho. A educação no 

viés das políticas públicas, exposta aos posicionamentos da educação a distância (EaD) e 

de um discurso de inovação distante de avanços, está imbricada de valores impositivos ao 

homem de submissão à cultura do capital. Os descompassos do que seja inovação está na 

questão da formação de um homem ontológico em sua capacidade de criação e 

pensamento crítico que se reduz ao homem de tarefa mecanizada e desprovido dos usos 

das tecnologias. Não se nega a inovação, mas situá-la em contexto de formação e trabalho 

omnilateral é condição sine qua non para o avanço da educação, ciência e tecnologia. 

Logo, a EaD é um dos momentos em que tecnologia e educação se articulam para 

aspectos de inclusão e democratização de acesso ao saber. A sua subutilização e juízos 

emanados pela comunidade acadêmica resultam na centralidade da tecnologia e na 

ausência de processos educativos, pensados em uma organização didática que considere a 

mediação e a interação como elementos centrais de uma formação educacional em 

convergência com os dispositivos tecnológicos.  

A ideia de desenvolvimento de ambientes hipermídias de aprendizagem inclusiva 

inclui lançar mão desses juízos anunciados e compreender as possibilidades de uso de 

dispositivos técnicos como podcast, videocast, redes sociais, aplicativos intérpretes de 

Libras, objetos de aprendizagem, recursos abertos de aprendizagem, geradores de mapas 
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mentais, softwares de aplicabilidade educacional e social, bibliotecas digitais, softwares de 

acesso de visitação aos museus, entre tantos outros.  

No entanto, quando se pensa na sociedade, incorre-se na necessária leitura da 

sociedade que está em rede. O sociólogo Manuel Castells (1999) auxilia no entendimento 

que a tecnologia não determina a sociedade, mas a sociedade que pode determinar a 

tecnologia. A tecnologia está posta como a partir dos usos na/para a sociedade, mas não 

como técnica preponderante da sociedade. A tecnologia em convergência com a educação 

e inclusão permite sustentar esse pensamento acerca da tecnologia não determinar a 

sociedade.  

O que transpõe hoje são questões a serem pensadas a partir do prisma da 

formação do espírito crítico e científico como a ideia da inteligência artificial (IA); o uso da 

robótica nas escolas; usos dos laboratórios de tecnologia, química, biologia, entre outros. A 

questão latente desses recursos é que não representam a centralidade no processo 

pedagógico. Se não for bem compreendida a organização do trabalho pedagógico, tende-se 

a recair no determinismo de usar uma tecnologia sem valores ou de utilizá-la de forma 

instrumental ou de acreditar que sem a tecnologia, o processo de ensino e aprendizagem 

nas diversas áreas do conhecimento não se consolida. 

A omnilateralidade encontra sentido ante a inclusão de pessoas com deficiência 

que traduz inicialmente por instrumentos políticos como a Declaração de Salamanca de 

1994, que orienta sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades 

educacionais especiais, assegurando o direito à educação de cada indiv duo e, amplia “o 

conceito de educação especial, contemplando outras necessidades, além daquelas 

caracterizadas como defici ncia” (LIMA, 2014, p. 18). 

Na esteira conceitual, o Artigo 1, do Decreto 6949/2015 define pessoas com 

deficiência como sendo,  

(...) aquelas que têm impedimentos a longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015). 

Nesse sentido, desenvolvem-se as tecnologias assistivas traduzidas por produtos, 

equipamentos, recursos, metodologias e estratégias, a fim de promoverem autonomia, 

independência e qualidade de vida às pessoas com deficiência (BRASIL, 2015).  
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Assim, faz-se necessário recorrer aos estudos das formas de ensino e 

aprendizagem, considerando o debate e os embates das condições de acessibilidade. “Uma 

inclusão que proporcione não somente o uso dessas tecnologias, mas a consci ncia cr tica 

do processo de tratamento da informação e do conhecimento em rede pelas camadas 

populares” (MARCON, 2015, p. 39).  

 O que incorre é uma ausência de reflexão, a centralização na tecnologia e seus 

produtos desenvolvidos e des(apropriação) dos processos tanto quando utilizamos as 

tecnologias tanto em sua articulação com a cultura digital da acessibilidade individual e 

social, em uma negação, por vezes, inaudita da relevância da tecnologia em todo esse 

momento, bem como das implicações geradas na sociedade.  

PENSAMENTOS EM TRÂNSITO  

Pensar nos usos da tecnologia na educação permite desdobramentos a partir de 

alguns exemplos do que há de tecnologia e educação, nos usos das mídias nos processos 

de ensino e aprendizagem (não como centro nem neutro, mas), carregados de valores no 

sentido de formar o pensamento crítico para além da dominação do sujeito, permitindo que 

se tenha acesso aos artefatos tecnológicos de modo a pensar como um todo no seu 

processo de formação e trabalho. 

Os sentidos e os diálogos entre tecnologias, educação e a inclusão possibilita 

refletir a pesquisa enquanto princípio educativo a partir de uma formação omnilateral, como 

possibilidade de oferta aos sujeitos, levando em consideração a articulação com a ontologia 

do ser.  

Além de aspectos instrumentais de viajar no espaço desterritorializado, estar 

defronte às diversas bibliotecas digitais bem como ter acesso às pesquisas, materiais 

didáticos, livros digitais, ebooks, cursos, vídeos, entre tantas outras opções, tendo a 

consciência dessas possibilidades enquanto recursos pedagógicos e não centros do 

processo educativo. A relação tecnologia e educação se constitui no fazer pedagógico e nas 

ponderações acerca do que ensinar, para quem ensinar, como ensinar e em que contexto 

ensinar. Neste momento, pode-se afirmar sentidos e convergências. 

 A educação, em sentido lato ou restrito, encontra nas tecnologias assistivas a 

possibilidade de comunicação, de mobilidade e de funcionalidade para a formação digna 
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desses indivíduos, antes alijados do processo. Dialeticamente, nem sempre é possível o 

acesso e o desenvolvimento de projeto e recursos nesse campo da atividade humana, 

devido ao alto custo tanto para os indivíduos que necessitam desses aparatos, quanto para 

a adaptação e produção de equipamentos, criando um hiato nos sentidos e diálogos, que 

somente poderá ser superado a partir da consciência de bem público para a construção da 

igualdade e da inclusão social e cultural das pessoas com deficiência. 

Muito há para caminhar e dialogar, no sentido visceral dessas palavras, mas os 

passos precisam ser dados, assertivos, acessivos e continuados. 
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EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO: PROJETANDO INCLUSÃO SOCIAL 
ATRAVÉS DAS MÍDIAS DIGITAIS 

 
Renan P. Binda1, Fábio J. Parreira2, Vânia R. Ulbricht3.  

 
 

RESUMO: 
Este trabalho objetiva a discussão sobre como os meios digitais e suas potencialidades expressivas 
podem ser usadas para projetar acessibilidade, além de atender as necessidades físicas ou cognitivas 
das pessoas com alguma limitação, prezando pela qualidade da satisfação com a experiência do 
usuário. Para tal, utiliza-se um arcabouço conceitual a respeito das mídias digitais e do ciclo de 
experiência do usuário. Com isso, foi possível refletir sobre a carência de conteúdos digitais acessíveis 
mesmo em um ambiente com significativos avanços tecnológicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  
Experiência do Usuário; Acessibilidade; Mídias Digitais. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Parágrafos O cenário atual, onde o computador e a internet se tornam formas 

para explorar universos de informação, oferece oportunidades para que indivíduos 

acessem o conhecimento de maneira ímpar. O ambiente virtual expande-se cada vez 

mais multiplicando a diversidade de conteúdos em tipos e formatos, com o 

desenvolvimento e aprimoramento das tecnologias digitais da informação e 

comunicação (TDIC) essa maximização de ofertas se torna ainda mais facilitada. 

Nessa variedade de materiais digitais produzidas em diferentes mídias observa-se 

que os conteúdos com acessibilidade são oferecidos em menor número.  
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Na web, são disponibilizadas orientações e boas práticas para produção de 

conteúdo digital acessível que atende aspectos físicos e cognitivos, como as 

recomendações da World Wide Web Consortium (W3C). As diretrizes da W3C 

apresentam instruções sobre como deixar um conteúdo acessível para deficiente 

cognitivos, auditivos e, visuais, como por exemplo, especificações para construção de 

legendas textual e Libras para produtos audiovisuais de forma que atenda às 

características ou limitações específicas dos perfis de usuários. Embora essas 

instruções fomentem a inclusão social ainda carece do atendimento dos aspectos 

emocionais, como aqueles interligados a experiência do usuário. 

A experiência do usuário, de acordo com Preece et al. (2013), corresponde a 

busca pela satisfação das expectativas geradas durante a interação do indivíduo com 

o produto. Segundo McMullin 2003), essa busca está interligada a um ciclo de desejos 

e vontades, e para que a interação não seja interrompida o usuário precisa ter suas 

necessidades satisfeitas. Quando a qualidade dos conteúdos digitais acessíveis não 

atende a esses requisitos, as tentativas de satisfazer esperanças, sonhos, 

necessidades e desejos dos usuários com deficiência ficam prejudicadas.  

As possibilidades de customização que os meios digitais expressam podem 

ser uma alternativa para atender as diferentes necessidades dos diversos perfis de 

usuários. Os vários tipos de mídias, funcionando como dispositivos ilusionistas através 

de processos semióticos intersubjetivos, artístico ou informacional, são capazes de 

servir como instrumentos para antecipar a experiência do usuário sobre os efeitos 

decorrentes das características e particularidades de cada meio. 

Cada mídia digital apresenta propriedades que lhes conferem capacidades de 

construção e comunicação de enunciados com características próprias, como estilos 

narrativos. O vídeo, por exemplo, combina sons e imagens dentro de uma 

temporalidade para produzir enunciados que instigam o imaginário do espectador para 

informar e entreter. As mídias interativas, por sua vez, promovem um diálogo entre 

usuário-sistema por meio de ações intencionais e reativas durante a interação. Dessa 

forma, os estilos narrativos das mídias digitais podem supervalorizar a experiência 
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sensitiva e a subjetivação do conteúdo desde que a manipulação de elementos 

comunicativos auxilie o gerenciamento das expectativas dos usuários. 

Nesse sentido, a disposição de ações inclusivas na web envolve sobretudo a 

geração de valores sociais e promoção de oportunidades igualitárias no acesso ao 

conhecimento. Ao observar esse cenário buscou-se reflexões sobre como utilizar as 

potencialidades expressivas dos meios para projetar acessibilidade que, além de 

atender as necessidades físicas ou cognitivas das pessoas com alguma limitação, 

proporcione maior autonomia e sensação de pertencimento social.  

. 

ACESSIBILIDADE DIGITAL 

 
A Web é projetada para todas as pessoas, independentemente do hardware, 
software, língua, cultura, localização, capacidade ou física ou mentalmente. 
O impacto da deficiência é radicalmente alterado na Web, porque a Web 
remove barreiras à comunicação e interação que muitas pessoas enfrentam 
no mundo físico. No entanto, quando websites, tecnologias web ou 
ferramentas são mal concebidas podem impedir algumas pessoas de usar a 
Web, (Tim Berners-Lee). 

Segundo a Classificação Internacional da Funcionalidade (CIF), as deficiências 

correspondem a um desvio “padrão” do que é aceito como estado biomédico “normal” 

do corpo e das suas funções. E, de acordo com as Organizações Unidas (ONU), 

aproximadamente 10% da população mundial têm alguma deficiência, o que 

corresponde a cerca de 650 milhões de pessoas. Nesse cenário, o investimento em 

inclusão digital ainda é um desafio. 

No Brasil, o censo demográfico realizado pelo IBGE (2010), contendo algumas das 

principais características da população, indicou que 45,6 milhões de pessoas se declararam 

com algum tipo de deficiência. A quantidade de brasileiros com alguma dificuldade visual e 

auditiva o ano de 2010 somadas equivalem a 36,7 milhões. Com um número bastante 

expressivo é preciso quebrar pré-conceitos e maximizar ações sociais de inclusão.  

Em relação a políticas públicas, o Decreto Legislativo n.º 186, publicado em 9 

de julho de 2008, ratificou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
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Deficiência assinado em Nova York, em 2007, tornando obrigatório que todos os sites 

eletrônicos de administração pública ou privada sejam acessíveis a todos. O 

levantamento estatístico da World Wide Web Consortium (W3C) indica que apenas 

2% dos sites governamentais brasileiros são acessíveis. 

Contudo, os materiais na web para atender a diferentes tipos de usuários, 

contextos e necessidades, segundo o W3C, precisam ser apresentados de forma 

perceptível com alternativas para acesso, ter boa navegabilidade e ser de fácil 

operação, inteligível para favorecer a compreensão, e robusto para expandir as 

possibilidades de uso. Por isso, a implementação das exigências e dos critérios que 

garantem a acessibilidade nos conteúdos digitais é mais fácil de serem realizadas 

quando considerados no início do projeto. Mas, ainda são escassas as informações 

que orientem diretamente a produção de mídias para melhorar a qualidade da 

experiência do usuário com deficiência. 

 

MEDIAÇÃO PARA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

 

As sociedades, de acordo com McLuhan (1987 apud. FERRÉS, 1996, p. 10), 

têm sido sempre mais modeladas pelo tipo de meios com os quais os seus cidadãos 

se comunicam que pelo conteúdo da comunicação, ou seja, o meio também é 

mensagem. Nesse sentido, as mídias digitais apenas facilitam a configuração de 

contextos favoráveis para o compartilhamento de conhecimento, a garantia de 

transmissão e disseminação de acessibilidade, por exemplo, está mais relacionado as 

pessoas do que aos instrumentos tecnológicos. 

As mídias digitais expandindo as possibilidades de ressignificação do processo 

informacional de armazenamento e distribuição, de acordo com Manovich (2001), 

permitem a variação em cada peça de modo a se adaptar ao usuário. Resgatando o 

termo remediação, Manovich (2001) acredita que a estetização de uma interface está 

de acordo com as capacidades expressivas de determinado meio, a tela atua como 

um dispositivo ilusionista, uma janela interativa para o mundo. 
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De acordo com Salen e Zimmerman (2004) temos quatro tipos de 

interatividade: a interatividade cognitiva a partir da forma psicológica, emocional, 

hermenêutica, semiótica, resposta do leitor, de interação com o texto; interatividade 

funcional a partir da interação estrutural, e funcional com o aparato textual; 

interatividade explícita refere-se as escolhas, eventos randômicos, simulações 

dinâmicas, e outros; e a meta interatividade como aquela advinda da cultura de fãs. 

Resgatando o termo remediação, segundo Bolter e Grusin (1999), a ação 

pressupõe uma imediação ou uma hipermediação. A imediação refere-se ao olhar 

através da tela sem perceber a mediação, e a hipermediação sobre o olhar a tela 

ciente da mediação. No primeiro temos a suspensão do meio, uma experiência 

imersiva, e no segundo uma fragmentação, uma situação de controle.  

Lavin (1993) com sua ideia da distância irônica e identificação intima dentro de 

uma dialética que oscila entre a fúria e o prazer percebe que as estratégias de 

representação permitem a leitura não linear. Isso propicia ao observador consumir a 

mensagem por partes, e esse o faz a partir de sua visão de mundo, a partir daquilo que 

conhece e reconhece. As relações de construção de significado acontecem por semelhança, 

reconhecimento ou identificação, instigando o observador a se identificar ou distanciar. 

Para compreender a experiência a nível cognitivo, com base em Sherdroff (2001), 

parte-se de três estágios básicos, sendo de atração, engajamento e conclusão. Os estágios 

são uma divisão para o entendimento da progressão do desencadeamento de uma 

experiência. Atração que diz respeito a uma potência estética, como afetação dos sentidos, 

e direcionamento perceptivo. Engajamento trata do envolvimento perceptivo, da 

experiência nela mesma. E, conclusão condiz com a experiência em seu desfecho. 

A nível emocional, a experiência do usuário, de acordo com McMullin (2003), 

está interligada a um ciclo de desejo e vontade para obtenção de satisfação, veja 

Figura 1. Um ciclo de experiência que passa por oito etapas, quais sejam: gatilho, 

expectativa, proximidade, consciência, conexão, ação, resposta e avaliação. Os 

gatilhos podem ser toda circunstância no sistema que gere inquietações no usuário, 

desde que atrelada a uma expectativa que precise ser satisfeita. A situação causada 
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pela espera (expectativa) envolve as condições do sistema em atender as 

necessidades do usuário (proximidade).  

 
Figura 1: Elementos da Experiência do Usuário. Fonte: McMullin (2003). 

Nesse sentido, elementos e situações que atraiam sua atenção (consciência) 

servirão de sugestões para estimular a conexão entre o desejo gerado e a satisfação de 

suas expectativas. Dessa forma, as ações devem promover esse diálogo entre usuário-

sistema de forma a estimular a geração de necessidades e suprimir expectativas, por isso, 

cada ação deve estar relacionada a uma resposta. Em desfecho, a avaliação da 

experiência realiza-se na comparação entre a ação desejada e o resultado obtido, se for 

satisfatória o ciclo se reinicia, caso contrário o usuário interrompe o uso. 

No ciclo interligado observa-se que o desencadeamento da experiência do 

usuário não é uma ação simples, mas tentativas de satisfazer as esperanças, sonhos, 

necessidades e desejos dos indivíduos. 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

Nesse contexto conceitual, observa-se que para produzir conteúdos acessíveis 

centrados no usuário faz-se necessário planejamento estratégico, tanto para aferir sobre 

as características da mídia quanto sobre as particularidades dos indivíduos. As mídias 

digitais apresentam potencialidades de transformação e comunicação que podem se tornar 

pontes para suprimir barreiras que impedem indivíduos com alguma deficiência de realizar 

tarefas e atividades simples em ambiente web. Dessa forma, a partir dos elementos do 

ciclo de experiência do usuário é possível mapear os processos de tomada de decisão e, 

com isso, identificar requisitos específicos que promova qualidade de satisfação. 

A projetação de conteúdos digitais para a experiência inclusiva requer que 

sejam identificados alguns requisitos, como a utilização de legendas textuais ou libras, 

ou ainda áudio-descrição. Dessa forma, os gatilhos devem atender as possiblidades 

de percepção dos indivíduos para que se tornem atrativos, como opções que indicam 

acessibilidade. Para atrair a atenção e estimular o processo de engajamento do 

usuário deve-se projetar ações com base em expectativas que conectem as 

particularidades identificadas com as potencialidades narrativas da mídia. Por 

exemplo, em Pivetta (2014), a legenda em Libras, é disponibilizada de modo a permitir 

que o usuário altere a cor de fundo ou redimensione o tamanho da janela ou altere o 

posicionamento na tela. E, na medida em as reações sensitivas forem condizentes 

com as particularidades perceptivas desses usuários a experiência será satisfatória. 

Assim, acessar um conteúdo em determinado tipo de mídia pode se tonar uma 

experiência única e singular para cada indivíduo. 

 Em conclusão, realçamos que a carência de conteúdos digitais acessíveis na 

web não está relacionada a falta avanços tecnológicos significativos, mas sim a uma 

sociedade com poucas ações inclusivas para oferecer iguais condições de acesso a 

informação. Para expandir o acesso ao conhecimento deve-se considerar 

acessibilidade e para atender desejos e expectativas de pessoas com algum tipo de 

deficiência é necessário projetar inclusão social na experiência do usuário. 
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RESUMO: 
Os Massive Open Online Courses (MOOCs) surgem como um formato de inovação na Educação a 
Distância (EaD), com a proposta de serem online, abertos e massivos. Pelas características “aberto” e 
“massivo”, um MOOC tem, por compromisso, o de atender a sociedade do conhecimento, e que todas 
as pessoas tenham as condições necessárias para acesso, independentemente de suas diferenças.  
Pensando nessa necessidade, surge em 2014 a Unesp Aberta, uma iniciativa da Universidade Estadual 
de São Paulo disponibilizando MOOCs acessíveis. Nesse cenário, buscou-se analisar pontos relevantes 
no que se caracteriza um MOOC acessível. Para tanto, utilizou-se uma análise por meio de observação,  
resultando um quadro com os pontos fortes e pontos fracos. Considera-se, portanto, a importância das 
iniciativas relativas à acessibilidade, bem como as possíveis melhorias a serem implementadas.  

 
PALAVRAS-CHAVE: 
Massive Open Online Courses, inclusão, acessibilidade, Unesp Aberta 

 
 
 
 
INTRODUÇÃO  

 
O Ministério da Educação, órgão oficial de controle do Sistema de Ensino 

público e privado, vêm implementando, gradativamente, a política de inclusão escolar, 
alinhada com os princípios da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência. Essa iniciativa está amparada, no Brasil, pelos Decretos n ° 186/2008 e 
6.949/2009, que garantem o direito à educação inclusiva em todos os níveis. 

No entanto, ainda que não se estabeleça uma lei para os sites em geral, em 

termos de padrão para acessibilidade digital, têm-se as normas da W3C, que se trata 
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de um “consórcio internacional no qual organizações filiadas, uma equipe em tempo 

integral e o público trabalham juntos para desenvolver padrões para a Web” (W3C, 

2015).  
Na W3C (World Wide Web Consortium), o WCAG (Web Content Accessibility 

Guidelines) “descreve como fazer Web sites e conteúdos acessíveis baseados na web, 

que são aplicáveis a qualquer material de aprendizagem baseado em recursos 
eletrônicos” (MACEDO, 2010, p.144). Segundo a WCAG 2.0, os quatro princípios mais 

importantes para acessar conteúdo na internet, orientam que o site seja: perceptível, 
operável, robusto e compreensível. Decorrente destes princípios, e de outras 

condicionantes, foi elaborado um elenco de diretrizes que busca reduzir as barreiras 

para pessoas com deficiências. 
Porém, segundo a pesquisa de Macedo (2010), elas são generalizantes e não 

são triviais para as equipes e conteudistas, razão pela qual essa pesquisadora propôs 

recomendações suplementares, voltadas a EaD. Todavia, ainda há um grande campo 
a ser explorado nessa direção, principalmente tendo como ponto de partida as 

características e particularidades das pessoas com deficiência. 

Confirmando essa afirmação em termos práticos, Iniesto e Rodrigo (2014) 
desenvolvem uma metodologia para a avaliação dos cursos MOOC com foco no grau 

de acessibilidade de três plataformas, e o grau de cumprimento das Diretrizes de 

Acessibilidade para as WCAG 2.0 foi de 50%, 31,5% e 25,7%. Os autores ainda 
sinalizam a necessidade de continuar a promover a literatura para as pessoas com 

deficiência. 
Ainda no campo prático, tem-se a iniciativa da Plataforma Unesp Aberta,  

considerada a primeira do Brasil a ofertar cursos Massive Online Open Courses 

(MOOC) e em 2014 lançou o primeiro curso MOOC com recursos de acessibilidade 
do mundo, intitulado “A Lei de Diretrizes e Bases”. 

E nessa plataforma buscou-se analisar pontos relevantes no que se caracteriza 

um MOOC acessível. Para tanto, utilizou-se uma análise por meio de observação, 
resultando um quadro com os pontos fortes e pontos fracos.  

 

ACESSIBILIDADE EM MOOCS 
 

Mattar (2013) conceitua MOOC, em princípio, como sendo um curso online 
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(que pode utilizar diferentes plataformas); aberto (gratuito, sem pré-requisitos para 

participação e que utiliza recursos educacionais abertos); massivo (oferecido para um 

grande número de alunos). Além de ser massivo, MOOCs, são definidos por sua 
abertura, ou seja, que estão disponíveis sem pré-requisitos, são livres, removendo 

qualquer barreira financeira e estão online, o que significa que estão disponíveis na 
internet (KAY; et. al. 2013). 

Iniesto e Rodrigo (2014), salientam que diversas universidades desenvolvem 

e produzem o conteúdo em vários desses portais; com maior renome, citam-se: 
Udacity, Coursera e edX. Para os autores, é de particular importância a carência de 

acessibilidade no caso de recursos audiovisuais. Para superar esta barreira, é 
necessário promover estudos para as pessoas com deficiência e dar andamento sobre 

o seu acesso no âmbito de aplicação dos MOOCs. 

O conceito de acessibilidade, segundo Macedo (2010, p.127), envolve: 

acesso por todos; independente das características do usuário, situação ou 
ferramenta; beneficia além das pessoas com deficiências, as pessoas idosas, 
usuários de navegadores alternativos, usuários de tecnologia assistiva e de 
acesso móvel.  

Sendo MOOC um formato na web, tem-se o estudo da acessibilidade digital. 
Nesse sentido, trabalham-se as normas da W3C, que corresponde a um “consórcio 

internacional, no qual organizações filiadas, uma equipe em tempo integral e o público 

trabalham juntos para desenvolver padrões para a Web” (W3C, 2015).  
Na W3C o WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) “descreve como 

fazer Web sites e conteúdos acessíveis baseados na web, que são aplicáveis a 
qualquer material de aprendizagem baseado em recursos eletrônicos” (MACEDO, 

2010, p.144).  

As orientações WCAG 2.0 estão organizadas de acordo com quatro grandes 
princípios de acessibilidade de conteúdo web: perceptíveis, operáveis, 

compreensíveis e robustos (INIESTO; RODRIGO, 2014). Para cada princípio, tem-se 
os critérios a serem analisados, conforme visto no Quadro 1. 
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 Quadro 1 - estrutura WCAG 2.0 

 
Fonte: Macedo (2010, p. 164). 
 
 
AMBIENTE E PROCEDIMENTOS  
 

Caracterizado como “o primeiro MOOC acessível do mundo”, a Unesp lançou, 

em novembro de 2014, o ambiente para pessoas cegas, surdas ou com baixa visão. 
Segundo o próprio site trata-se de: 

um ambiente de aprendizagem online que disponibiliza gratuitamente 70 
cursos nas áreas de Humanidades, Exatas e Biológicas. Pioneira no Brasil, a 
iniciativa é gerida pelo NEaD da Unesp, possui mais de 83 mil usuários  
cadastrados  e segue a tendência de grandes instituições educacionais como 
MIT, Harvard, Yale e Stanford, que também democratizaram o acesso aos 
conteúdos que produzem por meio de parcerias que popularizaram os 
primeiros MOOC pelo mundo. (UNESP, 2014) 
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A plataforma Unesp Aberta foi considerada a primeira do Brasil a ofertar 

cursos Massive Online Open Courses (MOOC) e em 2014 lançou o primeiro curso 

MOOC com recursos de acessibilidade do mundo, intitulado “A Lei de Diretrizes e 
Bases” (PORTAL UNESP4, 2014). 

Ainda segundo o Portal, contou-se “com recursos de acessibilidade 
implementados com o objetivo de possibilitar acesso à informação para pessoas 

surdas, cegas ou com baixa visão, em uma perspectiva de Desenho Universal”. 

Os procedimentos metodológicos deste estudo partem de uma observação, 
obtendo um documento com os resultados mais significativos. No que corresponde à 

observação direta, segundo Barbosa (2008), trata-se de uma forma de coleta de 
dados com base na atuação dos observadores, registrando com fidelidade e sem 

interferência, as informações obtidas. 

 
RESULTADOS DA ANÁLISE 

 
Observou-se que a Unesp Aberta se utiliza de três plataformas interligadas 

para acesso do curso: site para informações iniciais, moodle como ambiente virtual de 
aprendizagem e links para o dspace para materiais complementares, com mensagens 

como: “Se desejar acesse o vídeo diretamente do Acervo Digital, clicando aqui”. 

Em um primeiro momento, tem-se o site com as informações sobre os cursos, 
institucional, fale conosco e a possibilidade de se registrar e acessar, conforme Figura 

1. 
 
Figura 1 – Página inicial da Unesp Aberta 

 
4 http://www.cruesp.sp.gov.br/?p=7611 
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Fonte: Unesp Aberta, 2018 
 

Nesta página não se observam as estratégias de navegação para 
acessibilidade, e também não se encontrou descrição das imagens no código fonte, 

conforme Figura 2. 
 

 
 
Figura 2 -  imagem sem descrição no código fonte 

 
Fonte: Unesp Aberta, 2018 
 

Ainda na página inicial é possível clicar no menu para fazer o registro, e para 
tanto um formulário deve ser preenchido com contato, dados pessoais, documentos, 

endereços e dados complementares que possibilitam a descrição do tipo de 
deficiência (nenhuma, intelectual, visual, auditiva, altas habilidades, T.G.D. 

(Transtornos Globais de Desenvolvimento) e Multiplas, bem como o campo 

acessibilidade com a possibilidade de opção libras e legendas e audiodescrição, 
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conforme Figura 3 e Figura 4. 

 
Figura 3 – Formulário com descrição do tipo de deficiência 

 
Fonte: Unesp Aberta, 2018  
 
 
Figura 4 - Formulário com opção de acessibilidade 

 
Fonte: Unesp Aberta, 2018 
 

Ao entrar em um curso observa-se que a plataforma é alterada para o Moodle, 

verificando-se as estratégias de navegação: “Pular para conteúdo”, “Mapa do Site”, 

“Sobre a Acessibilidade”,  “A+”, “A –“, “Alto contraste”. No que tangue a estrutura do 
curso, observa-se o conteúdo dividido em agenda1, agenda 2, agenda 3 e agenda 4. 

O curso também disponibilidade Material adicional e a ferramenta de fórum chamada 
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de Café virtual para propor e conduzir debates (Figura 5). 
 
Figura 5 – Estrutura do curso “A Lei de Diretrizes e Bases” 

 
Fonte: Unesp Aberta, 2018 
 

Porém, comumente, vê-se a subutilização da ferramenta de Fórum no 

MOOCs, principalmente nos xMOOCs, quando observa-se se uso apenas para 

apresentação dos alunos e/ou dúvidas, por exemplo. O que acarreta na não utilização 
da ferramenta de forma colaborativa, já que fazendo esse recurso, não promove a 

discussão dos temas e tão pouco a criação de conteúdos. Os conteúdos 
disponibilizados no curso, quando se tratam de imagem, apresentam em seu código 

fonte a descrição, conforme Figura 6, possibilitando assim sua acessibilidade por 

pessoas com deficiência visual. 
 
Figura 6 – descrição da imagem no código fonte 



161
9 

 

 

 
Fonte: Unesp Aberta, 2018. 
 
 

O espaço “Café virtual” possibilita que os alunos interajam por meio de textos, 

mas também possibilitando a inserção de imagens,  e para tanto, possue um campo 

de descrição da imagem, que ao não ser preenchido traz um aviso de sensibilização: 

Tem certeza que deseja continuar sem acrescentar uma descrição à 
imagem? Sem ela a imagem pode não ser acessível a alguns usuários com 
deficiências, ou aqueles utilizando navegadores modo texto, ou navegando 
na web com imagens desligadas. (VIDE fugura 7) (UNESP ABERTA, 2018). 

Porém, ainda trata-se de um campo opcional, podendo ser ignorado, com ou 
sem ciência do prejuízo, pois as janelas de popup podem ser desconsideradas sem a 

devida leitura. 
 
Figura 7 - descrição da imagem no espaço Café Virtual 
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Fonte: Unesp Aberta, 2018. 
 

Identificou-se, no entanto, um vídeo no curso, sem legenda, libras e 
audiodescrição, mesmos o perfil tendo sido identificado como deficiente auditivo com 

necessidade de legenda e libras no caso, conforme visto na Figura 8. 
 
Figura 8 – vídeo do curso sem legenda e libras conforme perfil descrito.  

 
Fonte: Unesp Aberta, 2018. 
 

Já no curso de “Tecnologia Assistiva, Projetos e Acessibilidade Promovendo 
a Inclusão Escolar” os vídeos disponibilizados possuem libras, para todos os perfis, 

conforme visto na Figura 9. 
 
Figura 9 – vídeo com libras 
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Fonte: Unesp Aberta, 2018. 
 

As iniciativas de inclusão da plataforma Unesp Aberta são de extrema 

importância para o acesso as informações quando se um perfil de pessoas com 

deficiência. Observa-se, no entanto, que não fica definido a estratégia utilizada, 
embora caracterizado com a perspectiva do design universal, espera-se uma interface 

adaptativa ao solicitar o perfil do aluno com deficiência em um formulário.  
Por meio dessa análise possibilitou-se a elaboração de um quadro com pontos 

fortes e fracos. 
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Quadro 2 – pontos fortes e fracos do MOOC Acessível da Unesp Aberta 
Pontos Fortes Pontos Fracos 
• Identificar no formulário de registro se o 

aluno tem e qual é a deficiência  
• Estratégias de navegação disponíveis no 

curso 
• Descrição das imagens no código fonte. 
• Uso de libras em alguns vídeos 

disponíveis 
• Estratégia de sensibilização para incluir 

descrição de imagem em ferramenta de 
fórum que possibilite os alunos inserir 
imagem. 
 

• Consistência das estratégias de 
navegação, em todas as páginas do 
Portal de forma padronizada. 

• Definir se as estratégias de 
acessibilidade serão para o perfil 
espefíco ou independente do perfil as 
estratégias serão inseridas. 

• Usar libras, legendas e audiodescrição 
em todos os vídeos. 

• Mensagem de sensibilização 
apresentada em um popup pode ser 
facilmente ignorada pelo leitor, além 
disso tornando o campo de descrição da 
imagem obrigatório, tem-se maior 
aderência a estratégia. 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
 Considera-se que com esse estudo foram identificados os pontos fortes e fracos 
da Plataforma Unesp Aberta que trata-se de uma iniciativa de MOOC Acessível. 

Em um primeiro momento enaltece-se a importância em se desenvolver 

conteúdos acessíveis, principalmente com a proposta de um MOOC, que devido a suas 
caracteristicas de ser aberto e massivo, tornam-se essenciais serem acessíveis.  

Verificam-se que os pontos analisados vão de encontro com a literatura, tanto 
dos pontos fortes, apresentados pela plataforma, como dos pontos fracos e passíveis 

de melhoria. 

 Na WCAG 2.0 o princípio operável, aponta para uma necessidade de auxilio na 
navegação e busca de conteúdo, que se verifica na Plataforma na página do curso e 

também na página para materiais complementares, no entanto na página inicial não se 
tem essas estratégias de navegação, observando uma inconsistência, ou seja, é 

necessário apresentar no Portal de forma padronizada. 

 O princípio perceptível da WCAG 2.0 elenca a importância de oferecer texto 
alternativo, nesse sentido vê-se como ponto forte  a descrição das imagens no código 

fonte, bem como o uso de libras em alguns vídeos disponíveis. Pontos de melhoria em 
usar libras, legendas e audiodescrição em todos os vídeos. 
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 Ainda com relação a descrição das imagens, no que corresponde a oferecer texto 

alternativo por parte do aluno, a plataforma apresenta  uma estratégia de sensibilização 

para incluir descrição de imagem na ferramenta de fórum, porém a mensagem de 
sensibilização apresentada em um popup pode ser facilmente ignorada pelo leitor, e 

então sugere-se que o campo de descrição da imagem seja obrigatório. 
Assim foi possível ressaltar a importância de identificar os pontos fortes para 

então replicá-los em outras oportunidades, bem como identificar pontos de fracos 

possibilitando melhorias. 
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Mobilidade digital e concepções do ensino a distância
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RESUMO:

Numa  era  conectada  e  presente  em  diversas  esferas  sociais,  o  indivíduo  busca  constante
aperfeiçoamento e profissionalização,  diante das facilidades da mobilidade digital.  Este  texto  fala
como a mobilidade digital contribuiu para o ensino através do curso de especialização em Inovação
em Mídias Interativas, modalidade a distância, promovido pelo Media Lab de 2016 a 2018 (segunda
turma), através do uso de diversos aplicativos de interação social (comunicadores instantâneos, redes
sociais, etc), sem um ambiente virtual de aprendizagem centralizado, como o Moodle, por exemplo.

PALAVRAS-CHAVE:

Mobilidade digital; interação por aplicativos; ensino a distância.

INTRODUÇÃO

Vivemos na denominada Sociedade da Informação,  uma Era de Acesso,

onde a nova geração está constantemente conectada, sendo cada vez mais digital e

capaz de insurgir um novo modo de vida e cultura.

Estabelecendo espaço nas mais diversas áreas do conhecimento humano,

as tecnologias da informação e comunicação (TICs) estão presentes nas salas de

aula  e  no  processo  de  ensino  aprendizado.  Ainda  que  de  forma  discreta,  tem

evoluído de ferramenta apenas emissora para ferramenta de produção colaborativa.

Entre  inúmeras  ferramentas  digitais,  smartphones ganham  destaque  enquanto

instrumento  para  acesso.  Conectados,  alunos  usam este  dispositivo  móvel  para

busca  e  compartilhamento  de  informação,  seja  individualmente  ou  em  rede,

permitindo então a expansão do acesso às TICs e contrapondo a limitação do uso

do computador de mesa.

1Especialista em Inovação em Mídias Interativas (UFG/GO), Goiânia, Goiás, Brasil, e-mail 

contato.annamorais@gmail.com
2Especialista em Mídias na Educação (UFG/GO), Goiânia, Goiás, Brasil, e-mail: rosanemidialab@gmail.com  ou 

ros.psycol@gmail.com 
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 O  avanço  tecnológico  invade  o  cotidiano  permitindo  amplo  acesso  e  a

necessidade e o comprometimento da inclusão digital, podendo ser benéfico ou um

desafio em sala de aula. A partir dessa realidade, surge a necessidade de incorporar

as características da mobilidade digital no processo de ensino-aprendizagem, além

de compreender o potencial dessas tecnologias em apoio colaborativo do professor

e do aluno.

(...) nas sociedades tradicionais, e mesmo nas cidades modernas da era
industrial, as relações sociais estavam circunscritas basicamente ao espaço
e  ao  tempo  imediato.  A  maioria  dessas  relações  eram  pessoais  e
aconteciam no seio de pequenas comunidades: a família, a vizinhança, o
povoado onde residia. (...) Em contraposição a isso, a proliferação atual das
TIC está configurando novas estruturas sociais e formas de organização nas
quais  os  limites  espaço-temporais  tradicionais  são  colocados em xeque.
(LALUEZA, 2010, p.58) 

Logo, a acessibilidade e a integração entre mobilidade tecnológica permitem

que  o  aluno  mude  seu  estado  de  receptor  passivo  para  um  emissor  ativo  e

juntamente com professores tornam-se capazes de explorar essas ferramentas para

novas propostas de ensino-aprendizagem, desenvolvendo um ambiente interativo de

aquisição de conhecimento.

TECNOLOGIAS DIGITAIS E MOBILIDADE: EVOLUÇÃO CONSTANTE

Hoje,  a  comunicação  e  a  informação  não  são  concentradas  apenas  na

emissão  de  uma  mensagem,  há  uma  mudança  de  enfoque  onde  a  tecnologia

permite maior acessibilidade e mobilidade.

Em meados dos anos 90, os primeiros celulares começaram a chegar no

mercado. Seus recursos eram limitados a uma agenda com capacidade para poucos

nomes e números, a troca de mensagens era por Short Message Service (SMS)

limitados a caracteres simples.
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Por vezes, o entendimento do termo tecnologia é rangido a um aparelho ou

mesmo uma técnica, porém, é preciso compreender que um aparelho não é uma

tecnologia, mas utiliza dela e ele apenas executa a função.

A tecnologia nos permeia em diversos dispositivos:  televisão com função

smart  (aplicativos internos) e acesso a internet, relógios inteligentes, tablets, guias

que permitem localização, enfim, uma extensa gama de utilitários. Saber usá-los é o

que nos integra à tecnologia e se torna primordial para nossa realidade facilitando

ações do dia-a-dia.

O termo mobilidade digital (MD) se refere aos dispositivos conectados entre

si ou através de uma rede (internet) para troca de informações e acesso a diversos

serviços.  O uso dos smartphones e tablets  para transações bancárias,  compras,

rastreamento de encomendas, acesso a redes sociais, conversas por chat, e-mails,

ligações  via  áudio  ou  videoconferência,  dentre  outros,  possibilita  ao  indivíduo

resolver múltiplas tarefas que demandam tempo e deslocamento utilizando apenas

seu aparelho conectado a uma internet. 

Atualmente, com o advento dos smartphones, onde várias funcionalidades

foram agregadas a um único aparelho para executar diversas tarefas, algumas até

simultâneas,  como jogar  e  ouvir  música,  a  mobilidade digital  faz parte  da nossa

realidade e nos tornamos, de certa forma, dependentes dela. A criação da internet

móvel, agregada a linha telefônica, junto a suas facilidades (planos pós e pré pagos,

velocidade e tecnologia utilizada (GSM, 3G, HSDPA+, 4G, 5G etc), facilitou ainda

esse processo, pois o indivíduo não necessita de uma rede wifi para conectar onde

estiver, e isso proporciona mais tempo conectado e permite acesso, inclusive, fora

da cidade de origem (Roaming).

 Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) em 2016, no ano de 2015, 92,1% dos brasileiros residentes no

país  acessam  a  internet  por  meio  do  telefone  celular.  70,1%  utilizaram  o

computador. Esses números revelam crescente preferência por dispositivos móveis,
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pois em 2014 a pesquisa revelou que 80,4 % dos domicílios utilizou o celular e

76,6% revelaram que acessaram a internet pelo computador.

Já em pesquisa realizada em 2018,  notou-se um aumento expressivo na

quantidade de domicílios, mas a pesquisa abrangeu outros parâmetros. Em 97,2%

dos domicílios, o celular foi utilizado para acesso à internet. Através desta pesquisa,

percebemos  como  o  ser  humano  está  cada  vez  mais  envolvido  no  mundo  da

tecnologia através dos smartphones, deixando os outros equipamentos, focando-se

apenas num único aparelho capaz de atender à todas as suas necessidades.

MOBILIDADE  DIGITAL:  TENDÊNCIA  E  OPORTUNIDADE  DE  ENSINO  EM

AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM

Uma das  práticas  de  ensino  voltadas  a  mobilidade  digital  é  o  ensino  a

distância, pois ela utiliza de ambientes virtuais de aprendizagem para conduzir o

processo de ensino. 

Uma importante ferramenta de ensino que se encaixa na MD, no quesito

educação, são os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), onde o indivíduo

pode  ter  acesso  (através  de  um login  e  senha  fornecidos  pela  instituição),  aos

cursos na qual se inscreve, e realizar atividades como ver vídeos, ler e escrever

textos, participar de fóruns, etc. Estes recursos são amplamente utilizados no ensino

a distância e em alguns cursos semipresenciais, e seu uso tem expandido, pois o

aluno se torna autônomo, sendo responsável pela construção do seu conhecimento

(Revista Gestão Universitária, 2011), ocasionando a inclusão digital pela interação

com os outros alunos, conhecimento do funcionamento do sistema e participação

nas atividades propostas no curso.

Conforme Mendonça, Ribeiro, e Mendonça (2007):

A  partir  de  1970  os  cursos  a  distância  iniciaram o  uso  da  teleducação
através de aulas via satélite. Somente em 1990 as Instituições de Ensino
Superior do Brasil começaram a dar importância para a EAD, com o uso de
Novas  Tecnologias  da  Comunicação  e  Informação.  Em  1995  a  internet
começou a se expandir no ambiente universitário, juntamente com as novas
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tecnologias  ligadas  a  ela,  contribuindo  para  o  grande  impulso  do
crescimento  desta  modalidade  de  educação.  (MENDONÇA,  RIBEIRO  e
MENDONÇA, 2007, p. 3)

Marques (2004) considera que o início da EAD no Brasil iniciou em 1996,

com a lei nº 9.394/96, quando se tornou uma modalidade viável para a educação,

desde o ensino de base (ainda em discussão) até o ensino superior, onde, em 1992,

com  a  criação  da  Universidade  Aberta  de  Brasília,  marco  importante  para  a

educação a distância, e em 1997, alguns cursos de pós graduação  strictu sensu

iniciaram suas atividades. 

Em 1999, o Ministério da Educação (MEC) se organizou para credenciar,

analisar,  autorizar e avaliar  as instituições de ensino superior para atuarem com

ensino  a  distância,  sendo  necessária  a  criação  de  departamentos  internos  para

centralizar  as  ações dos cursos,  dentro  das instituições de ensino superior,  que

iniciou suas atividades, de fato, em 2002 (MARQUES, 2004, In: COSTA e FARIA,

2008).

Lembrando  que  os  cursos  a  distância  são  anteriores  ao  advento  dos

computadores, já que existiam cursos por correspondência, que foram as primeiras

formas de ensino profissionalizante onde o aluno fazia as atividades no seu tempo e,

ao terminá-las, enviava por correio para adquirir seu certificado. O Instituto Universal

Brasileiro foi um dos pioneiros, oferecendo cursos desta forma até os dias atuais.

Visando a normatização e viabilidade dos cursos a distância, dois marcos se

tornam importantes:  a  criação da Universidade Aberta  do Brasil  (UAB),  junto  ao

MEC, estados e municípios, para disponibilizar, devido às demandas do mercado,

formação inicial e continuada (pró-licenciaturas), a integração de cursos, pesquisas

e programas voltados a educação superior a distância, em 2005, e o decreto nº

5.773,  de  09  de  maio  de 2006,  entrando em vigor  neste  ano,  que  normatiza  o

exercício  “das  funções  de  regulação,  supervisão  e  avaliação  de  instituições  de

educação  superior  e  cursos  superiores  de  graduação  e  sequenciais  no  sistema

federal  de  ensino,  incluindo  os  da  modalidade  a  distância”  (BRASIL,  2006,  In:

ALVES, 2011, pág. 7).
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Portanto, o uso da internet para o ensino é amplamente difundido, não só

pelas  instituições  de  ensino  superior,  mas  por  vários  cursos  profissionalizantes

disponíveis  no  mercado.  Existem  cursos  pagos  e  aqueles  que  visam  a

profissionalização  e  aperfeiçoamento  de  forma  gratuita,  como  os  da  Fundação

Bradesco,  Sesi/SENAI,  Escola  de  Governo,  que  se  diferenciam  dos  cursos

superiores pela quantidade de horas, por não terem encontros presenciais e nem

estágios/trabalhos  de  conclusão  de  curso,  nem  aprofundamento  nos  conteúdos,

dentre outros diferenciais. 

Quando o indivíduo busca adquirir conhecimento através de um curso pela

internet,  a comodidade de fazê-lo  no seu tempo disponível,  sem prejudicar  suas

atividades  diárias  e  rotina,  proporciona  uma construção  dos  saberes  através  da

interação nas ferramentas disponíveis nos AVAs e maior interesse em aprofundar no

assunto do curso. Ao utilizar o celular para essa tarefa, seja onde estiver, denota

que a mobilidade digital já faz parte da nossa rotina e é extremamente necessária

para que o indivíduo se inclua ainda mais no mundo tecnológico,  buscando seu

saber através das ferramentas que lhes são apresentadas.

Por  todos  esses  aspectos  percebe-se  que  as  possibilidades  e  acesso

elevam a importância de um sistema capaz de gerenciar e organizar as aulas de

modo interativo,  auxiliando  professores  na  gestão  do  curso  e  de  seu  conteúdo,

mantendo  ainda  uma  interação  constante  entre  aluno  e  professor,  bem  como

interesse e desenvolvimento colaborativo do grupo escolar.

CURSO  DE  ESPECIALIZAÇÃO  EM  INOVAÇÃO  EM  MÍDIAS  INTERATIVAS:

RESULTADOS OBSERVADOS

O curso de Especialização em Inovação em Mídias Interativas (InMídias) foi

ofertado  a  interessados  por  intermédio  do  Laboratório  de  Pesquisa,

Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas (Media Lab), em parceria com o

Centro  Integrado  de  Aprendizagem  em  Rede  (CIAR).  Os  dois  departamentos

6



172

funcionam  na  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG).  O  laboratório  desenvolve

pesquisas de inovação tecnológica para formar indivíduos com capacidade de lidar

com  as  ferramentas  que  o  mercado  oferece,  e  dialogar  com  elas.  Alunos  de

graduação  da  própria  instituição  e  desta  pós  graduação  podiam  realizar  seus

estudos dentro  de seus espaços,  que contém,  por  exemplo,  estúdio  de áudio  e

vídeo, salas com computadores e acesso a internet, e biblioteca interna. O CIAR é

responsável pela administração e gerenciamento dos cursos a distância oferecidos

pela Universidade.

O Media Lab tem o objetivo de desenvolver atividades dentro dos seguintes

eixos: arte tecnológica, design de Interfaces computacionais, uso de sistemas de

automação como raspberry Pi e placas arduíno, música e tecnologia, comunicação

mediada  por  computador,  sistemas  de  computação  cognitiva  (com  uso  de

equipamentos  como  Eye  Tracker,  Oculus  Rift e  Emotiv);  visualização  de

informações, interação usuário-sistema (com uso, por exemplo, de mesas e telas

interativas), tecnopsicologias, psicotecnologias, áudio e vídeo (com uso de projetor e

câmeras BlackMagic 4K). 

O InMídias contava com uma carga horária total de 360 horas e foi ofertado

na modalidade a distância, com cinco encontros presenciais ao longo do curso. O

período de realização da segunda turma foi de 14 de novembro de 2016 até 30 de

abril  de 2018, perfazendo um total de dezoito meses (três semestres). O número

total  de  vagas  disponibilizadas  para  a  segunda  turma  foi  de  duzentas  e  dez,

distribuídas  igualmente  entre  sete  polos,  sendo  cinquenta  por  cento  das  vagas

destinadas a professores, mas duzentas e sete vagas foram preenchidas por alunos

de todo o território nacional, nesta versão iniciada em 2016. A viabilidade do ensino

a distância inclui esse diferencial, onde o aluno está fisicamente num espaço, mas

se encontra com os outros envolvidos no curso virtualmente.

É importante salientar que o curso dispõe de um projeto político pedagógico,

que  é  disponibilizado  ao  interessado  desde  a  sua  inscrição,  através  do  site

medialab.ufg.br/inmidias, que contém as diretrizes do curso, bem como descrição
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dos encontros presenciais obrigatórios durante o tempo de duração do curso (três

semestres). Isso deixa claro a quem se inscrever e passar em processo seletivo da

obrigatoriedade de estar presente nos encontros, independente do local onde vive. 

Este curso vinha com uma prática única, onde o aluno é o precursor do seu

conhecimento. Não havia um ambiente virtual de aprendizagem específico. Utilizou

várias  plataformas  para  comunicação,  discussão  e  apresentação  das  atividades

propostas, sendo articulada com o conceito de Gestão de aprendizagem (conceito H

-  AGA),  com a aprendizagem baseada em problemas (problem based learning -

PBL). Colocar o aluno para buscar a solução dos problemas propostos, pautado na

sua  autonomia  permite  a  aquisição  de  competências,  aprimoramento  de

conhecimentos anteriores, interação social e habilidades em diversas esferas que

antes não eram colocadas em exercício por falta de oportunidades. 

O  PBL  proporciona  ao  aluno  agregar  conhecimentos  aos  seus,  com  a

interação  e  troca  de  experiências  através  do  virtual,  onde  a  interação  e  o

aprendizado autodirigido fazem com que cada indivíduo aprenda a sua maneira.

Alguns  se  esforçam  mais,  outros  descobrem  novas  possibilidades,  e  existem

aqueles  que  apenas  executam  a  tarefa.  Mas  podemos  dizer  que  o  resultado

demonstra que o aluno absorveu o conteúdo, independente como o executou. O

resultado apresentado indica que houve aprendizado.

Sobre o conceito H (AGA – Ambiente de Gestão de Aprendizagem), Rocha

(2011, p. 183) define este como uma alternativa de ensino, onde existem pontos que

se conectam como uma rede, formando uma malha interligada, onde um elemento

depende  do  outro,  e  assim  por  diante.  Partindo  dessa  idéia  e  utilizando-a  no

InMídias, notou-se que os cursistas, desde o início do curso, foram orientados a

utilizar a internet como um lugar para busca do aprendizado, onde a autonomia é

sempre  incentivada  na  construção  de  um  novo  saber.  O  tutor  tem  o  papel  de

mediador,  analisando,  contribuindo sem interferir  na forma como o conhecimento

será construído pelo aluno, e parte do aluno a busca do que quer aprender. Isso

colabora  na  forma  como  o  resultado  final  será  apresentado.  Este  conceito  visa
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utilizar tudo o que a internet oferece para contribuir na construção do conhecimento.

Durante todo o curso, trabalhos em grupo e discussões eram estimuladas, pois a

troca de experiências, dificuldades e habilidades, proporcionava um aprendizado rico

e com maior chance de sucesso nas atividades propostas nos em cada um dos dez

módulos.  A  interligação  entre  eles  vinha da malha  de aplicativos  que  utilizavam

durante o curso. 

Notou-se que a maioria dos alunos se comunicavam através dos aplicativos

skype, whatsapp, telegram e we chat, mas eram estimulados, a todo momento, a

experimentar  outras  plataformas  como  o  viber  e  o  messenger  do  facebook.  A

principal rede social utilizada era o facebook, mas o instagram e outras redes sociais

também  foram  exploradas.  Os  textos  colaborativos  eram  feitos  através  do

documentos do google, onde os alunos compartilhavam os documentos entre si e,

com isso, alterações eram visualizadas, facilitando a construção de um texto único,

para  atender  as  necessidades  das  atividades  propostas.  Outros  aplicativos  de

apresentação de textos, edição de imagens e vídeos e programação para Arduíno

também fizeram parte dos estudos. Lembrando que a maioria utilizava apenas do

smartphone para acessar a realizar as atividades propostas, inclusive nos trabalhos

de conclusão de curso, onde este dispositivo permitia o acesso em qualquer lugar

aos  documentos.  Alguns  grupos  optaram  por  colaborações  por  e-mail,  onde

dividiram as tarefas para escrever o texto final. 

No  curso,  pode-se  perceber  como  a  mobilidade  digital  viabilizou  toda  a

dinâmica de interação, conhecimento, busca na solução de problemas, fazendo com

que cento e trinta e sete dos duzentos e sete cursistas que iniciaram o curso o

concluíssem, indicando que mais de cinquenta por cento da turma chegou ao final

com  sucesso  (66,2%).  Pode-se  dizer,  que,  com  a  progressão  do  número  de

aprovados,  que  concluíram o  curso  nesta  edição  (na  primeira  edição  houveram

duzentos e dez aprovados, mas apenas oitenta e oito cursistas chegaram ao final do

curso).
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Ao final  do curso,  percebeu-se a efetividade do método,  onde os alunos

tinham um grande repertório de uso de mídias interativas e conceitos que adquiriram

ao longo do curso, demonstrando amadurecimento de ideias, conceitos e modus

operandi  de  solucionar  os  problemas que lhes eram propostos.  Muitos  cursistas

relataram que o curso mudou a forma como agiam em seu dia a dia,  e que os

conhecimentos  adquiridos  foram  determinantes  para  mudarem  suas  práticas

laborais,  chegando a  utilizar  a  metodologia  em sala  de aula  e em seus ofícios,

mudando a forma de agir. Temas como blockchain, gamificação, uso de plataformas

digitais para solução de problemas do dia a dia, criação de softwares para diversos

usos, metodologias digitais para o ensino de matemática, por exemplo, dentre outros

temas,  foram  apresentados  pelos  alunos  ao  final  do  curso,  demonstrando  os

saberes  adquiridos  durante  todo  o  processo.  A  diversidade  de  temas  vem  da

interdisciplinaridade contida na formação acadêmica e saber de cada aluno, já que

haviam cursistas de diversas áreas do conhecimento. 

O uso de várias plataformas de interação social, e a não utilização de um

ambiente específico de aprendizagem e resolução dos problemas, não impediu que

os alunos apresentassem os trabalhos solicitados, e que fossem desafiados, a todo

momento, a buscar a forma de solucionar os problemas propostos de forma eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dada à  importância  de  inclusão  digital  no  processo  de  planejamento  do

ensino  e  que  é  fato  que  as  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  estão

presentes no cotidiano do indivíduo e  da sociedade,  tendo os aparelhos móveis

como maior meio de interação e acesso a internet, como indicado em pesquisa do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é preciso rever as práticas educativas

considerando a necessidade da inserção de um ambiente virtual  de aprendizado

planejado.
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Tal contribuição, além de condicionar na promoção de conhecimento seja

tanto  em  âmbito  virtual  quanto  no  real,  o  ambiente  virtual  tem  capacidade  de

sistematizar um grupo. A WEB não é apenas uma ferramenta tecnológica ela, de

fato, está intrínseca no presente da sociedade e esta se interage. A relação da web

e o desenvolvimento humano já é constatada de tal maneira que não permite ser

desvinculada,  com  ela  a  transformação  cultural  é  efetiva  permitindo  práticas  e

interação social.

O ensino a distância veio como alternativa para que indivíduos interessados

em  fazer  um  curso  superior,  ou  buscassem  aperfeiçoamento  e  especialização

através das facilidades que a mobilidade digital  traz.  Os encontros presenciais e

estágios são necessários, mas o aluno pode se organizar para fazer as atividades

propostas no seu tempo e espaço virtual. Neste caso, o método se tornou eficaz,e a

mobilidade digital contribuiu para a ampliação dos conhecimentos adquiridos pelos

alunos do InMídias. 

Considerando que utilizamos de aparelhos móveis diariamente para diversas

atividades desde ler livros, artigos, pesquisa à criação e compartilhamento de dados

e informações, pode-se perceber que essa interação é constantemente vivenciada,

apropriando-se  da  chamada  cultura  digital  e  distanciando  ainda  mais  de  uma

sociedade tradicional e performática, capaz de se adequar para uma nova sociedade

onde  a  inserção  das  TICs,  muda  o  ritmo  e  o  comportamento  das  pessoas,  em

qualquer  espaço,  tempo  ou  atividade  desenvolvida.  Com  isso,  concebe  o

entendimento que a sociedade vive em uma era de acessibilidade.

No InMídias, notou-se que a interdisciplinaridade e troca de experiências foi

essencial para a criação de trabalhos cuja tecnologia estava inserida. Hoje em dia, a

tecnologia está em tudo o que nos rodeia, e utilizá-la para melhorar nossa forma de

lidar  com o  mundo  é  essencial  para  criar  meios  de  resolver  um problema com

diversas possibilidades. 

Trabalhos  desenvolvidos  na  Universidade  Federal  de  São  Carlos  (Mill  e

Santiago, 2009), que fazem correlação entre mobilidade digital e ensino a distância

11
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voltados ao ensino de cursos a distância, por exemplo, demonstram que este tipo de

pesquisa  está  em  contante  evolução,  mas  este  tema  ainda  tem  muito  a  ser

explorado, uma vez que a maioria dos trabalhos publicados encontrados através de

pesquisas  em  sites  e  livros  são  mais  voltados  a  ambientes  específicos  de

aprendizagem,  como  o  Moodle.  O  curso  não  utilizou  ambiente  virtual  de

aprendizagem, mas, com os resultados obtidos ao final deste demonstram que isso

não impediu que o aprendizado ocorresse, e foi possível verificar se a experiência

gerou os resultados desejados.
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RESUMO: 
Este artigo objetiva investigar as características do ambiente de programação SuperLogo 3.0 por meio 
da narrativa poética utilizando o método Close Reading e pesquisa bibliográfica a respeito de multimídia 
e informática na educação. O artigo não tem objetivo de ter resultados na prática, e, sim de mostrar 
formas de utilizar tal ambiente de programação na educação.  Por meio dos resultados encontrados 
neste trabalho, pode-se deixar como ideia a inovação para as práticas metodológicas de ensino, 
podendo o professor planejar suas aulas com uso de tecnologias digitais da informação a fim de que os 
alunos se sintam mais motivados a aprenderem e, assim, construírem seus conhecimentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 
Informática Educativa; Multimídia; Software; Programação; TIC. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O uso de multimídias na educação se dá há tempos atrás, bem antes da era 

das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs). Diferentes 

professores em salas de aulas faziam uso de jornais impressos, bem como de 

fotografias, depois o uso da TV com vídeo cassete e assim por diante até a chegada 

da cibersociedade onde se configurou um novo modo de utilizar as multimídias na 

educação como prática pedagógica de ensino.  

A partir desta nova configuração social imposta pela chegada da globalização, 

com ampla influência das TDICs, as escolas devem buscar modernizar os métodos 

utilizados no processo de ensino e aprendizagem. Oportunizar um processo de ensino 

e aprendizagem com mediação das TDICs reestabelece uma nova relação entre 

professor e aluno da era digital. Contudo, este processo de apropriação das TDICs 

nas escolas está crescendo de forma lenta no Brasil, sendo que, parte da demora 

deve-se à necessidade de infraestrutura das escolas e qualificação técnica dos 

professores (PRIMO; FADEL; ULBRICHT, 2017). 

O pensamento filosófico da escola tradicional é baseado na filosofia da 
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essência de Rousseau (SAVIANI, 1991), onde se acredita na igualdade essencial 

entre os homens. Nesta pedagogia o ensino é visto como um meio de transmissão e 

memorização de conteúdo, onde o professor faz uso de práticas educacionais 

repetitivas para que o aluno possa ter êxito em sua “aprendizagem”. No meio 

educacional está prática de ensino é conhecida como paradigma instrucionista, ou 

mesmo ensino tradicional, constituída após a revolução industrial (SAVIANI, 1991).  

Mais tarde, entendendo que o homem é um ser coberto de razão, surge uma 

nova linha de pensamento chamada de construtivismo, de Jean Piaget. Para Leão 

(1999) o construtivismo não é um método, nem uma técnica e sim uma postura em 

relação à aquisição do conhecimento. Podemos dizer que o construtivismo é “a ideia 

de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamente, o 

conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado. Ele se 

constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social” (BECKER, 1993 apud 

LEÃO, 1999, p. 9). Por meio do construtivismo, o aluno na escola é capaz de construir 

seus conhecimentos com conhecimentos adquiridos no decorrer da vida no processo 

de interação com o objeto cognoscível (FERREIRA; DUARTE, 2012). 

Com o uso da informática na educação e o avanço das TDICs na 

cibersociedade, surge uma nova corrente pedagógica, o construcionismo. O 

construcionismo é um termo criado pelo matemático e educador Seymour Papert. Para 

Papert (1980, parte 1) o construcionismo é um termo dado à inovação educacional. 

Inovar na educação é dar oportunidades para que o aluno possa aprender fazendo 

(FERREIRA; DUARTE, 2012). Ao pensar no uso do computador como auxiliador na 

educação, Papert diz que "para melhorar a educação, devemos melhorar a instrução. 

E se vamos usar computadores, faremos que os computadores façam as instruções" 

(PAPERT 1980).  

A partir da contribuição de Papert é que este trabalho objetiva fazer uma 

análise das características do ambiente de programação SuperLogo 3.0 por meio de 

uma narrativa poética, e apresentar a importância do uso da informática em 

contribuição à educação. Partindo da ideia de que, inovar na educação da geração do 

século atual, dos chamados nativos digitais, com uso da informática na educação é 

uma necessidade que vem somar e auxiliar a educação no processo de ensino e 

aprendizado.   



1813 

 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Apesar de vivermos em meio às tecnologias digitais que formam o 

ciberespaço por meio da virtualização oriunda da universalização da cibercultura no 

espaço físico, social e informacional (LÉVY; 1999), na educação escolar, não se têm 

evidencias de práticas de ensino de informática educativa, apesar de, Papert (1980) já 

ter ensinado por meio do construcionismo que tal prática de ensino é pertinente e têm 

resultados significativos no aprendizado do aluno. 

Lévy (1998) diz que assim como a escrita, a informática deve ser analisada 

como tecnologia intelectual. E como tecnologia intelectual, a informática contribui para 

determinar o modo de percepção pelo qual conhecemos os objetos (LÉVY, 1998).  

Mais ainda, como tecnologia intelectual, a informática pode contribuir de maneira 

incondicional como auxiliadora no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da 

atual cibersociedade.  

Contudo, apesar de considerar-se importante o uso da informática educativa, é 

necessário estar atento ao uso de tais tecnologias na educação, pois se bem utilizadas 

podem somar as práticas de ensino dos professores, no entanto, apenas tê-las e não 

saber utilizá-las não garantirá transformações efetivas e qualitativas nas práticas 

pedagógicas (GODOI; PADOVANI, 2009). 

Ao analisar a narrativa poética do SuperLogo 3.0, adentramos no conceito de 

imersão e agência proposto por Janet Murray para conhecer a fundo o sentido que a 

multimídia em estudo oportuna ao usuário se utilizadas de maneira responsável.  Além 

Murray (2003), o casal de pesquisadores apaixonados por games, filmes, etc., 

Tanenbaum e Tanenbaum (2009) contribuem dizendo que agência é o processo pelo 

qual os participantes em uma interação se comprometem com o significado, é 

particularmente adequado às interações com narrativas e baseadas em história. 

 

OBJETO DE ANÁLISE 

 

O ambiente de programação SuperLogo 3.0 é uma ferramenta multimídia de 

fácil manipulação, podendo ser trabalhada por crianças sem nenhuma restrição, pois, 
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é uma ferramenta que ajuda na lógica de se pensar, de agir, raciocinar em busca de 

resultados. Na linguagem de programação LOGO, em que, utilizando conceitos 

matemáticos, as crianças “ensinam” um cursor gráfico, com formato de tartaruga, a 

agir (ESTEVAM; FURKOTTER, 2011), bem como acontece no SuperLogo 3.0. O uso 

do SuperLogo 3.0 no ensino de matemática tem demonstrado avanços cognitivos 

para os alunos e facilidade de compreensão dos conteúdos trabalhados (SANTOS; 

NETA; SILVA, 2015).  

A ferramenta de programação SuperLogo 3.0, é uma multimídia de software 

gráfico de domínio público desenvolvido para funcionar no Sistema Operacional 

Windows. A criação da multimídia foi do Núcleo de Informática Aplicada à Educação 

(NIED) da Universidade de Campinas (UNICAMP) baseado na linguagem de 

programação LOGO. Podendo ser encontrada de gratuita no site do NIED. A 

linguagem de programação LOGO foi desenvolvida nos anos 60 no Massachusetts 

Instituto de Tecnologia (MIT), pelo professor matemático Seymour Papert, com 

objetivo de utilizá-lo na educação para ensino de matemática. 

 

MÉTODO 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi uma pesquisa bibliográfica de 

caráter qualitativo com envolvimento de uma multimídia a ser analisada utilizando o 

método Close Reading. Close Reading pode ser entendido como uma rotina de 

instrução na qual se examina criticamente um texto, especialmente por meio de 

leituras repetidas (FISHER; FREY, 2012). 

O autor citado acima trata de texto literário, porém, este trabalho objetiva 

analisar a multimídia de programação SuperLogo 3.0, uma ferramenta que vai além de 

um texto literário. Entende-se que texto é uma mensagem em qualquer código; sendo 

assim, pode-se chamar de textos os fenômenos culturais como filmes, danças, 

pinturas, entre outros (SANTAELLA 2013 apud PRIMO; FADEL; ULBRICHT 2017).  

Para analisar a multimídia de programação SuperLogo 3.0, com uso do Close 

Reading, em vez de analisar um conjunto de textos, utilizar-se-á a área de trabalho da 

ferramenta, bem como as construções terminadas a partir de um conjunto de 

comandos, o personagem tartaruga, e os efeitos e narrativa para buscar como os 
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comandos levam a um resultado. Para que a análise obtivesse resultado, seguiram-se 

os seguintes passos: I - Observação do objeto de estudo; II - Utilização de alguns 

comandos relacionados a figuras geométricas; III - Captura de telas com as devidas 

figuras geométricas; IV - Análise do personagem tartaruga; V - Características 

relacionadas das construções realizadas com o programa de informática e ensino de 

matemática, ambas as análises feitas a partir da poética Imersão de Murray (2003). 

 

RESULTADOS 

 

O uso de informática na educação deve ser encarado pelos professores como 

uma saída para o processo de ensino e aprendizagem, aproveitando ao máximo o que 

as tecnologias têm a oferecer, pois, a cada dia, desenvolvedores de tecnologias 

digitais buscam formas de criar artefatos que englobem o máximo de mídias em um só 

aparelho (VALENTE, 2005). A partir daí, levando professores a ter que repensar suas 

práticas de ensino. Logo, modernizar as aulas deve ser encarado como algo normal. 

Para que esta modernização possa ser singular, existe diferentes multimídias que 

podem ser utilizadas como ferramentas educacionais, como é o caso do SuperLogo 

3.0. 

O SuperLogo 3.0, oportuniza ao aluno a interação com o computador 

(VALENTE, 1995). O aluno programa a tartaruga (TAT) por meio de comandos para 

que ela possa executar a tarefa desejada, indo desde criação de uma figura 

geométrica, passando pela pintura, e até mesmo escrevendo palavras na tela de 

trabalho. Com o resultado, o aluno reflete em cima de seu pensamento, de sua lógica 

utilizada para que a TAT chegasse a um resultado.  

 

SuperLogo 3.0 

 

O ambiente de programação SuperLogo 3.0 pode ser encontrada no site do 

NIED. Após fazer Downloads, o usuário deve descompactar o arquivo para proceder 

na execução do software.  Após a descompactação, sempre que necessário deve-se 

executar o ícone “Slogo” conforme Figura 1, pois, o software não precisa ser 

instalado no computador para funcionar.  
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Figura 1 - Ícone do SuperLogo 3.0 a ser executado. Fonte: Autores 

Após abrir o software, o usuário terá acesso a duas telas (figura 2), sendo 

uma tela a de visualização e a outra de operação dos comandos. A tela de 

visualização é configurada na cor branca, e bem ao centro encontra-se a TAT, sendo 

o ponto de partida dos comandos a serem executados. Ainda na tela de visualização 

encontra-se a barra de Menu, localizada na parte superior da tela. A tela de operação 

dos comandos (janela de comandos) tem a área onde aparece a ordem dos 

comandos inseridos; na parte inferior tem a área onde se insere os comandos; e ao 

lado sete botões de realização de operação, sendo de destaque o botão TAT (ao 

pressionar é restaurado as atividades realizadas na tela de execução), o botão 

“restaurar janela comandos” (que restaura a janela com a ordem dos comandos), e o 

botão “executar” (executa o comando inserido, pode ser substituído pelo botão enter 

do teclado). 

 
Figura 2 - Áreas do programa SuperLogo 3.0. Fonte: Autores 

 “O registro dos comandos utilizados pelo aprendiz é o que diferencia o 

SuperLogo 3.0 de outros softwares, bem como do lápis e papel” (ESTEVAM; 

FURKOTTER, 2011). Por meio dos comandos inseridos pelo aluno, uma forma de 

ensinar a tartaruga a se movimentar e assim construir uma determinada operação, 

este, vai construindo seu conhecimento bem como trabalhando a memorização, 
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raciocínio lógico e a atenção.  

 

Principais Comandos 

 

O quadro 1 apresenta os principais comandos utilizado para realização de 

tarefas na multimídia de programação SuperLogo 3.0. 

Quadro 1 - Principais comandos usados no SuperLogo 3.0. Fonte: Autores 
Comandos Abreviações Breve Explicação 

PARAFRENTE PF Caminha para frente o tamanho inserido 
PARATRÁS PT Caminha para trás o tamanho inserido 

PARADIREITA PD Vira no sentido direito 
PARAESQUERDA PE Vira no sentido esquerdo 

USENADA UN TAT se movimenta sem deixar riscos 
USEBORRACHA UB Apaga os ricos desejados de acordo com tamanho 

USELÁPIS UL Retorna a se movimentar deixando os riscos 
DESAPAREÇATAT DT Tartaruga fica invisível 

APAREÇATAT AT Tartaruga torna a aparecer 
TARTARUGA TAT Limpa e coloca a tartaruga no centro da tela 

PARACENTRO PC TAT caminha para o centro (0,0) 
ROTULE OU 
ESCREVA 

- A TAT escreve na tela:  ROTULE (exemplo) 

MUDECL - Muda a cor do lápis que desenha 
PINTE - Pinta o espaço onde a TAT está posicionada 

MUDECP nº - Muda a cor do objeto onde a TAT está posicionada 

 

Trabalhando com as Cores 

 

O SuperLogo 3.0 oferece um conjunto de cores que podem transformar seu 

trabalho, dando maior visibilidade e deixando-o mais atraente esteticamente. As cores 

são representas por um número que quando utilizadas devem ser informadas para que 

a tarefa possa ser realizada. 

 
Figura 3 - Cores disponibilizadas pelo SuperLogo 3.0. Fonte: Autores 

Para utilizar uma das cores, o aluno deve escrever o seguinte comando: 

MUDECP nº, por exemplo, MUDECP 2 seguido do comando PINTE (a TAT deve está 

posicionada acima do objeto desejado a ser pintado, que ficará da cor verde).  
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Trabalhando com o Software SuperLogo 3.0 

 

Trabalhar com o SuperLogo 3.0 pode ser considerado fácil, em comparação 

a outras ferramentas de programação. Justifica-se a não dificuldade de operação da 

ferramenta o fato de ela ter sido criada para ser trabalhada na educação, a fim de 

contribuir no ensino de matemática.  

A TAT e uma tartaruga gráfica localizada no centro da tela de execução, 

posição (0,0). Os comandos a ela repassados fazem com que ela ande e gire, por 

diferentes medidas e ângulos, construindo figuras e/ou formas geométricas (Figura 

4). A dimensão suportada para movimentação da TAT é de 1.000, tanto na horizontal 

como na vertical, se superado a dimensão ela atravessa o extremo de um lado a 

outro da tela, realizando uma grande linha.   

 
Figura 4 - Exemplo de alguns desenhos realizados. Fonte: Autores 

A figura 4 mostra um constructo desenvolvido ilustrando algumas 

possibilidades a serem trabalhadas pelo ambiente de programação SuperLogo 3.0. No 

caso, mostra-se a criação de um conjunto de letras, de algumas figuras geométricas e 

uso de cores diversas. Contudo, as possibilidades de ferramentas não se limitam 

somente no mostrado por meio da figura 4, nem nos comandos mostrados no quadro 

1. Como por exemplo, pode-se trabalhar com o comando “SOM”, a partir dos 

seguintes comandos: repita 20 (som (lista cv *20 200)).  

Na barra de Menu clicando no botão procedimento, depois em novo, abre-se 

uma janela para que o aluno/usuário possa inserir um comando de uma construção 

qualquer para que a TAT do SuperLogo 3.0 possa aprender, assim, ficando 

memorizado os comandos. Por exemplo, na construção de um quadrado, entra-se 
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com os seguintes comandos (APRENDA QUADRADO  - PF 100 - PD 90 – PF 100 – 

PD 90 – PF 100 – PD 90 – PF 100 – PD 120 – UM PF 20 – UL MUDECP 10 – PINTE 

– FIM), sendo um comando em cada linha, resultando no quadrado como exposto na 

figura 5. 

 
Figura 5 - Comando APRENDA QUADRADO. Fonte: Autores 

 

CONSIDERAÇÕES DO AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO SUPERLOGO 3.0 

 

O aluno ao trabalhar com o ambiente de programação SuperLogo 3.0 entra 

em um estado de imersão no processo de operação do programa por meio do prazer 

em programar, vendo a TAT andar e construir diferentes operações. O computador 

com seus conjuntos de programas e conectado à rede de internet, oferece 

oportunidade de conhecer lugares que sonhamos visitar com apenas uns clipes na 

World Wide Web, ou seja, o meio digital nos leva a lugares onde pode-se encenar 

fantasias (MURRAY, 2003).  

Imersão segundo Murray (2003) é uma experiência de transporte a um lugar 

com sentimentos de prazer pelo que se faz. A autora completa o significado de 

imersão dizendo que o termo é “metafórico derivado da experiência física de estar 

submerso na água” (MURRAY, 2003, p. 102).  

O professor ao passar uma atividade ao aluno, esse se sente motivado e cheio 

de vontade de realizar tal tarefa, haja vista que, o uso de multimídia na educação é 

uma coisa nova e poucos são os professores que fazem uso da mesma. Este aluno 

começa a inserir os comandos e executá-los, se acerta os caminhos se sente 

motivado a fazer mais, e quando erra, busca saídas para corrigir os problemas. Por 

exemplo: O professor pede ao aluno que realize um conjunto de figuras geométricas 

iniciando com a construção de um quadrado que deve ser pintado da cor verde (figura 
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5). Ao iniciar a operação proposta pelo professor, este aluno vai perceber que é fácil 

de programar a TAT para desenhar o quadrado, porém na hora de pintar, exige outros 

comandos não corriqueiros de uso, já tornando a atividade mais difícil. Ao realizar a 

figura de um triângulo, este aluno vai ter que ter conhecimentos de espaço e ângulo, 

para que este triângulo possa ter os três lados iguais. Na medida em que este aluno 

vai trabalhando, uma mistura de facilidade com dificuldade, torna as operações 

prazerosas, implicando no aprender a fazer as coisas que o ambiente torna possível 

(MURRAY, 2003). 

O uso do SuperLogo 3.0 na educação é uma excelente ferramenta para 

trabalhos em grupos. Cada aluno se empenha na resolução de uma operação, e 

juntos conseguem construir comandos considerados complexos, como por exemplo, a 

construção da bandeira do Brasil com movimento da circunferência central e sons de 

animação. Esta é uma atividade considerada complexa, de grande dificuldade de 

resolução, necessitando de foco e atenção coletiva para que as coisas possam ir bem. 

Quanto mais bem resolvido o ambiente de imersão, mais ativos desejamos ser 

dentro dele (MURRAY, 2003). Assim, o ambiente de programação SuperLogo 3.0 é 

uma multimídia ativa e bem resolvida a ser trabalhada na educação, de maneira que 

se tenha resultados tangíveis, chegando ao sentido de agência proposto por Murray 

(2003). Segundo Murray (2003): 

Agência é a capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver os 
resultados de nossas decisões e escolhas. Esperamos sentir agência no 
computador quando damos um duplo clique sobre um arquivo e ele se abre 
diante de nós, ou quando inserimos números numa planilha eletrônica e 
observamos os totais serem reajustados  (MURRAY, 2003, p. 127). 

A narrativa do SuperLogo 3.0 é composta de tomada de decisões, onde 

deve-se escolher os passos que a TAT deve caminhar, como por exemplo, executar 

o movimento PARAFRENTE 100, a TAT desenhara uma linha de tamanho 100 na 

tela de execução, em seguida, necessita-se de uma próxima escolha, podendo ser 

PARADIREITA, PARAESQUERDA, PARATRÁS, movimento que fará a TAT mover a 

direção de sua cabeça.  

Outra forma de agência que a multimídia proporciona é a experiência de 

alterar e configurar instruções, ensinando a TAT a memorizar comandos para que o 

usuário não necessite realizar o passo a passo, inserindo comando seguido de 
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comando e apertando o botão executar para que a TAT desenhe a operação. No 

Menu de botões, deve-se clicar em procedimento, depois em novo, onde se abrirá 

uma tela para se inserir os comandos seguido da instrução “aprenda” e encerrando-

se com o comando “fim” como mostrado na tabela 1. O exemplo mostrado a seguir é 

de um quadrado. 

Tabela 1 - Dois exemplos de fazer a TAT se movimentar. Fonte: Autores 
Ex1 – Executando Passo a Passo Ex2 – Ensinando a TAT a aprender 

 PF 100 
PD 90 

 PF 100 
PD 90 

 PF 100 
PD 90 

 PF 100 

APRENDA QUADRADO 
 PF 100 
PD 90 

 PF 100 
PD 90 

 PF 100 
PD 90 

 PF 100 
FIM 

  

A tabela 1 mostra uma forma de imersão que o aluno é conduzido, e 

também uma forma de agência. No Ex1, o aluno digita os comandos um de cada vez 

seguindo do botão executar para que a TAT realize as tarefas passo a passo. Já no 

Ex2, por meio de um modelo de agência, o aluno vai ensinar a TAT a aprender um 

comando, no caso o comando “quadrado” (após abrir a janela editor de 

procedimento, o aluno deve fazer a TAT aprender digitando as instruções de acordo 

com o exemplo), e sempre que se quiser desenhar um quadrado, não necessita se 

digitar novamente o passo a passo, somente basta digitar o comando “quadrado” e a 

TAT já procede com a tarefa. 

 
CONCLUSÃO 

 
Ao analisar a narrativa poética do ambiente de programação SuperLogo 3.0, 

pude identificar elementos característicos da ferramenta que são fundamentais para o 

desenvolvimento cognitivo de alunos da cibersociedade inseridos no meio digital, mas 

que infelizmente, por vezes não são motivados a aprenderem de acordo com a 

caminhada da indústria tecnológica que traz uma nova configuração para a 

cibercultura, impactando em todos os meios sociais.  

Analisando a multimídia e estudando o uso de multimídias na educação, é real 

a emergente mudança que a educação atual deve ter, tomando em vista que, o 
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método tradicional de ensino já não satisfaz os alunos da era digital, também 

chamados de nativos digitais. Assim, sugere-se aos professores que tais multimídias 

de programação sejam inclusas nas estratégias pedagógicas de ensino, com 

atividades que promovam a participação satisfatória dos alunos. Proporcionando a 

esses um estado de imersão no prazer de estudar, aprender e construir seus 

conhecimentos.  

A informática educativa é um desafio para as escolas do Brasil, haja vista que 

a legislação vigente da educação não garante o ensino de informática aos seus 

alunos. Assim, o ensino com auxílio da informática se torna uma metodologia informal, 

sendo trabalhadas por meio de projetos e cursos curta duração. Contudo, percebe-se 

que o desafio de ensino de informática educativa decorre da prejudicada formação dos 

professores que ainda não desenvolveram competências midiáticas para perceber e 

poder utilizar desses elementos aliados aos conteúdos em suas práticas pedagógicas. 

Para esses, sugere-se investir na educação continuada por meio de cursos de 

formação continuada. 
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RESUMO: 
Esse artigo analisa a narrativa de Alike, um curta de animação envolvente. A análise foi feita através 
do método Close Reading o qual impõe uma leitura em profundidade do artefato. Essa leitura focou 
nos aspectos da narrativa os quais sustentam a interatividade cognitiva.  Argumenta-se que a 
interatividade cognitiva através da participação interpretativa propicia o envolvimento do telespectador 
com a mídia. Este relacionamento entre telespectador e mídia pode afetar de forma psicológica, 
emocional ou intelectual e repercutir sobremaneira no design do artefato bem como na experiência do 
usuário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: curta-metragem; novas mídias; narrativa.  
 

 

INTRODUÇÃO  

 

A evolução da sociedade como um todo ─ hoje denominada “do 

conhecimento” ─  vem sendo acompanhada pelo desenvolvimento de novas 

características culturais e sociais, diferentes formas de comunicação e, ainda, o 

aprimoramento das mídias sociais.  

Os estudos sobre as possíveis relações entre a comunicação e a arte 

disponibilizada em diferentes perspectivas iniciaram no Brasil somente a partir dos 

anos 50 e 60. Dos anos 70 em diante, passaram a ser explorados o imaginário, o 
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computador, a realidade virtual, a inteligência artificial e, as mais variadas formas de 

produção simbólica que passaram a ser utilizadas no processo comunicacional. A 

partir do século 21, com a presença indissociável da internet na vida social, inicia, de 

fato, a popularização dos meios digitais (MELLO, 2005).  

Desde então, a “informatização” da cultura tem sido responsável não só por 

fazer surgir novas formas culturais, como também, redefinir os meios já existentes, 

como a fotografia e o cinema. O cinema, com papel diferenciado neste processo, é 

apontado como a forma cultural chave do século XX (MANOVICH, 2002). Os curtas-

metragens, por sua vez, através de sua capacidade de “transgredir” levando ao 

público um modelo diferente do cinema (SPACA, 2013), enfrentam o desafio de criar 

um modelo voltado ao século XXI, onde convive-se cada vez mais com a influência 

das novas linguagens, como o vídeo game e a internet. 

Dado o exposto, neste estudo será analisado um curta-metragem e suas 

principais características, buscando avaliar os resultados originários do envolvimento 

existente entre o telespectador e a mídia e seu reflexo na sociedade atual. 

 

AS NOVAS MÍDIAS  

 

A modificação e aprimoramento das mídias tem acompanhado a evolução da 

tecnologia permeada por aspectos sociais, culturais, econômicos e demográficos. A 

partir deste conjunto de fatores e da consequente alteração da forma de pensar a 

comunicação, tornando-a cada vez mais interativa e interpessoal, ocorreu a 

transformação das mídias de massa em “novas mídias” (SCHAEFFER, 2018). 

Uma “nova mídia” é aquela que utiliza um computador para a distribuição e 

exibição, e não está apenas relacionada com a sua produção. Neste sentido, os textos 

que são distribuídos em um computador, como sites e livros eletrônicos são 

considerados novos meios de comunicação, mas os textos distribuídos em papel não 

(MANOVICH, 2002). McLuhan (1998) ressalta a importância das mídias ao afirmar 

que todas as mídias ꟷ em si mesmas e independentemente das mensagens que 

comunicam ꟷ exercem uma influência convincente sobre o homem e a sociedade.  
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Essa forma de contato entre a mídia e o usuário, é descrita por Murray (1997) 

como “agência”. Para a autora, a agência é o “poder” que os interatores percebem 

para tomar decisões e escolhas ao interagir com ambientes digitais, o que representa 

um dos principais prazeres desta ação. 

Em complemento, Eichner (2014) salienta que a agência pessoal constitui 

uma forma de recepção através da qual ocorre algum tipo de interação resultante da 

comunicação entre as pessoas e o material midiático, permeada pela tecnologia. Essa 

forma de recepção pode acontecer através do domínio da narrativa.  

 

A NARRATIVA 

 

Zimmerman (2004) baseia suas considerações no ensaio de J. Hillis Miller e 

salienta três importantes aspectos: 1) uma narrativa possui um estado inicial, uma 

mudança e a percepção trazida por esta mudança; 2) uma narrativa não deve ser 

considerada apenas uma série de eventos, mas sim como uma forma de linguagem 

que transmite os eventos ocorridos, o que define o aspecto representacional da 

narrativa; 3) essa representação será constituída sempre por uma padronização e 

repetição. 

Para além desta importante análise, o autor salienta que todas as formas de 

narrativa acabam sendo interativas. Além disso, ele reforça que a interatividade pode 

encontrar-se “emparelhada” com uma experiência narrativa de quatro modos 

diferentes: interatividade cognitiva, interatividade funcional, interatividade explícita e 

meta-interatividade. Na meta-interatividade ou participação cultural ocorre a interação 

fora da experiência de um único texto, onde, por exemplo, os leitores se apropriam, 

desconstroem e reconstroem uma mídia. Na interatividade explícita ocorre a 

participação explícita dos leitores através de escolhas, eventos aleatórios, simulações 

dinâmicas ou outro tipo de experiência interativa. Na interatividade funcional, também 

chamada de participação utilitária, ocorrem interações funcionais e estruturais no 

processo de interação com a leitura. E, por fim, na interatividade cognitiva, também 
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chamada de participação interpretativa, ocorre uma interação psicológica, emocional, 

hermenêutica com o conteúdo de um texto (ZIMMERMAN, 2004). 

 

OBJETO DE ANÁLISE 

 

O objeto em análise neste artigo refere-se a um curta-metragem. O termo 

“curta-metragem” é definido como um filme de curta duração ─ 30 minutos ou menos 

─ e é proveniente do vocábulo francês court-métrage. Os curtas-metragens, utilizam 

as mesmas temáticas dos longas-metragens, porém são os escolhidos por pessoas 

que apreciam a liberdade criativa (CONCEITO, 2018). 

Alike ─ traduzido para o português como Iguais ou Semelhantes ─ lançado 

mundialmente em 6 de novembro de 2015 com duração de oito minutos e um segundo 

ꟷ é um curta-metragem em 3D, espanhol, produzido por Daniel Martínez Lara e 

dirigido por Daniel Martínez Lara e Rafa Cano Mendéz.  

Este curta foi ganhador de mais de 50 prêmios, dos quais destaca-se o de 

Melhor Curta-metragem de Animação do Festival Goya. O premiado curta-metragem 

utilizou animação altamente expressiva e uma estética estilizada. Além disso, outros 

aspectos de destaque são a criação criativa e dispositivos narrativos, presentes na 

tela dividida e coreografia. 

 

MÉTODO 

 

A análise do curta-metragem foi realizada pelo método Close Reading ou 

leitura em profundidade. De acordo com Van Looy e Baetens (2003) a leitura em 

profundidade tem por objetivo propiciar insights a partir dos itens analisados.  

O artefato desta pesquisa foi assistido por inúmeras vezes. A cada novo 

“assistir”, anotações foram realizadas quanto às percepções que foram modificando-

se a cada vez em que o curta era assistido. Nesta ação incide a agência humana em 

que fatores como a iteração, a projetividade e a avaliação prática constituem a 

construção da interatividade cognitiva. 
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ALIKE 

 

Alike é um curta-metragem que possui cinco personagens principais, sendo 

dois não identificados, representando o “sistema” e uma multidão de personagens 

indiferenciados.  Um dos diferenciais do curta está na utilização de cores 

dessaturadas para retratar as mudanças ocorridas nos personagens assim como a 

alienação da cidade. Já as cores saturadas são utilizadas no pequeno parque onde o 

violinista toca e os desenhos infantis, fazendo alusão à criatividade (FILMNOSIS, 

2018). 

A saturação ou intensidade é uma das propriedades das cores. Quanto mais 

saturada estiver apresentada uma certa cor, maior será a sensação de atividade ou 

movimento que ela transmitirá às pessoas (TEORIA, 2019). Em diferentes momentos 

a saturação é reforçada neste curta-metragem como, por exemplo, na praça da 

cidade, e, a mão “colorida” do pai. A Figura 1 apresenta os dois exemplos citados. 

 
Figura 1: Representação da saturação das cores – A praça e a mão do pai. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ. 
 

No curta Alike observa-se também a incidência da interatividade cognitiva. A 

narrativa apresenta uma sequência de fatos da rotina de pai e filho que se repete por 

quatro vezes. A cada vez que o curta é assistido, há uma diferente participação 

interpretativa, em que o telespectador desenvolve um engajamento psicológico, 

emocional ou intelectual, tendo em vista suas próprias vivências. No início do curta o 

que se vê é uma rotina comum nas famílias da atualidade, onde pai e filho atuam 

impulsionados por suas respectivas metas pessoais. Nesta etapa ambos estão 

“coloridos”, como apresentado na Figura 2. 
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Figura 2: Representação de fatos da rotina de pai e filho. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ. 

 
Na segunda cena os dois começam a se sentir desmotivados, cada qual em 

sua área ─ trabalho e escola e, aos poucos, vão perdendo a cor. Quando se 

encontram, como observa-se na Figura 3, diferente do que ocorreu na primeira cena, 

a cor demora um pouco a retornar. 

 
Figura 3: Representação do reencontro de pai e filho. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ. 
 
 

Na última cena, o pai percebe que a desmotivação do seu filho está cada vez 

maior, então ele decide mudar a sua rotina e deixar a criatividade vir à tona. Neste 

momento, como ilustrado na Figura 4, eles tornam-se “coloridos” novamente. 

 
Figura 4: Representação do retorno da coloração de pai e filho. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ. 
 



198

 

 

 
7 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No curta Alike, observa-se a rotina diária de um pai e seu filho. Essa sequência 

de eventos é denominada “arco narrativo”, e define uma ferramenta através da qual o 

telespectador canaliza as informações observadas de acordo com as suas próprias 

experiências.  

A interatividade cognitiva é utilizada como análise deste artefato. Observa-se, 

a cada novo contato do pai e filho com a sua rotina, aspectos psicológicos e/ou 

emocionais que se tornam presentes e, nesse caso, a cada nova iteração, a 

interatividade cognitiva provoca a participação do espectador, ou seja, ele deixa de ter 

uma posição passiva. Essa forma de participação sustenta a agência pessoal que se 

forma pelo domínio da narrativa. Assim, ao reconhecer o estilo de filme ou de história, 

o espectador projeta o seu desenrolar e passa a sentir-se parte de sua criação. 

A força gráfica desse curta-metragem está nos aspectos de cor. Sugere-se 

que esse tipo de linguagem forma o que Bizzocchi (2007) chama de narrativização da 

interface. Ou seja, a narrativa toma forma de interação com o usuário. Uma das formas 

de narrativizar a interface é através do “look and feel”. 

Ao ler em profundidade esse curta-metragem, esse artigo pondera que as 

novas mídias estabeleceram uma forma de interação muito estreita com os usuários. 

Por isso, ao estabelecer pontos de contato com o usuário, através da interatividade 

cognitiva, narrativa e agência, os objetos criam formas de participação ativa, mesmo 

quando o usuário se restringe a ser um espectador. 

Desta forma, sugere-se que os curtas-metragens podem ser utilizados como 

ferramentas em diferentes âmbitos, tendo por meta propiciar a ampla reflexão tão 

necessária à construção da identidade de sujeitos ativos e “pensantes” em uma 

sociedade cada vez mais diversificada, globalizada e em constante transformação.  

 

REFERÊNCIAS  
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RESUMO 

O aumento do número de idosos no Brasil pode levar a importantes desafios para a gestão pública no 
que tange a manutenção da qualidade de vida e inserção social do idoso. Esse artigo tem por objetivo 
detalhar um protótipo de baixa fidelidade de um objeto de aprendizagem para idosos, cuja temática 
escolhida foi fotografia, após realização de uma entrevista informal. O método utilizado para sua 
elaboração foi a Design Science Research. Anterior a elaboração do objeto de aprendizagem, foi 
aplicado um questionário a cinquenta e cinco idosos, com vistas a investigar o acesso e os usos das 
tecnologias de informação e comunicação por este público. O objeto de aprendizagem possui uma 
rede social, a qual pode ser um fator diferencial para sua aceitação e utilização pelo público idoso. A 
ferramenta ainda está em fase de testes. Espera-se que possa contribuir com o debate sobre a 
temática, assim como possibilitar a criação de objetos de aprendizagem atrativos e acessíveis a este 
público. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  
Objeto de aprendizagem; inclusão; rede social. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O número de idosos, no Brasil, tem aumentado significativamente nos 

últimos anos. Estima-se que em 2030, 13,54% da população brasileira tenha 65 

anos ou mais. Sendo que este percentual deve quase dobrar em 2060, chegando a 

25,49% (IBGE, 2019). Esse processo de envelhecimento da população, aliado ao 

uso massivo das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), pode 
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gerar importantes desafios para o acesso dos idosos a produtos e serviços que 

requeiram o uso das TDIC. 

Afora isso, projetar para pessoas exige que se considere não somente a 

ergonomia e a usabilidade, mas também fatores como literacia, contexto de uso, 

nível de escolaridade, renda e engajamento, os quais tem forte influência na 

experiência do usuário. Ademais, fatores de acessibilidade e personalização são 

importantes ao permitirem que todos possam utilizar a mesma ferramenta, 

respeitando cada um em sua individualidade. 

O objetivo deste artigo é detalhar um protótipo de baixa fidelidade de objeto 

de aprendizagem (OA) para idosos, cuja temática escolhida foi fotografia. O objetivo 

do OA não é apenas aprender sobre os elementos técnicos da fotografia, mas 

também estéticos, considerando-se, então, o pensamento fotográfico (CAMARGO, 

2019), a intenção e a expressividade daquele que fotografa sobre aquilo que é 

fotografado. Trata-se de um protótipo de baixa fidelidade que está em processo de 

validação. Espera-se que os dados apresentados possam contribuir com o debate 

sobre a temática, ampliar a discussão sobre educação, uso e acesso às TDIC e 

inserção social do idoso, assim como possibilitar a criação de OA atrativos e 

acessíveis a este público. 

 

METODOLOGIA E PRIMEIROS ACHADOS 

 

O OA foi proposto após a realização de uma revisão de literatura, que visava 

compreender como a gamificação e a personalização estão sendo utilizadas na 

elaboração de objetos de aprendizagem mobile learning acessíveis para o público 

idoso (HENRIQUES e ULBRICHT, 2018). Adicional a isso, foi realizada uma 

entrevista informal (GIL, 2008) com idosos em busca de uma temática para o OA 

que fosse de interesse comum, sendo escolhida a temática fotografia, uma vez que 

a maioria dos aparelhos mobile atualmente possui câmera fotográfica e muitos 
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idosos relataram que têm dificuldade em utiliza-la, seja porque não compreendem 

suas funcionalidades, seja porque desconhecem os elementos básicos da fotografia.  

Ademais, foi aplicado um questionário (GIL, 2008) a 55 idosos/as com idade 

entre 60 e 92 anos, cujo objetivo era investigar sobre o acesso e os usos das TDIC 

pela população idosa de um curso de Informática e Tecnologias, na cidade de São 

José/SC. A análise dos dados obtidos permitiu compreender que a maioria dos 

idosos possui internet (81%) e utiliza o celular (66,7%) para suas atividades online, 

as quais envolvem, principalmente, acessar redes sociais (50%), conversar com a 

família por voz ou vídeo (48,3%), enviar mensagens ou e-mails (44,8%) e 

compartilhar fotos e/ou vídeos (43,1%). Muitos têm seu primeiro contato com as 

TDIC sob supervisão dos/as filhos/as.  

Quanto às habilidades para uso das tecnologias digitais, os idosos 

responderam que as adquiriam em uma escola de informática (20,7%), por conta 

própra (19%), com parentes amigos ou clegas de trabalho (24,1%) ou no Núcleo de 

Estudos da Terceira Idade, da Universidade Federal de Santa Catarina e/ou no 

Centro de Atenção à Terceira Idade, em São José/SC (32,8%), e relataram que suas 

maiores dificuldades no uso das TDIC envolvem encontrar as informações (56,1%), 

acessar os softwares/aplicativos (57,9%) e entender os menus (54,4%). Apesar de 

54,6% dos/as idosos/as que responderam ao questionário indicarem que se sentem 

aptos a fazer fotos, muitos relataram, na entrevista informal, que as fotos ficam ruins 

e sem qualidade, o que leva a crer que conseguem acessar a câmera, mas não têm 

domínio sobre a técnica da fotografia e as configurações possíveis.  

Já a elaboração do OA teve inspiração no método de Design Science 

Research (DSR) (DRESCH, 2015), uma vez que a solução de problemas 

desenvolvidos em contextos reais, muitas vezes, consiste em construir artefatos e 

nem todas as metodologias tradicionais suportam essa abordagem. No caso da 

elaboração do referido OA, o artefato representa o conceito de solução e é avaliado a 

partir de critérios relacionados à capacidade pragmática, ou seja, de gerar valor ou 
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utilidade, sendo caracterizado a partir de objetivos, funções e adaptações 

(DRESCH et al. 2015).  

Como as pesquisas que adotam a DSR não apenas exploram, descrevem 

ou explicam o problema, mas também desenvolvem artefatos que contribuam para a 

atividade humana, com os dados da revisão de literatura em mãos, passou-se a 1) 

definição dos requisitos de acessibilidade e personalização a serem contemplados 

no OA, 2) escolha dos elementos de gamificação e a proposta de interação na rede 

social, 3) escolha do assunto do OA e 3) elaboração dos mapas de navegação, das 

telas e funções e ajustes no protótipo. O Adobe Illustrator® foi utilizado para 

elaboração das telas, que são descritas a seguir 

 

O PROTÓTIPO OLDCLICK 

 

O desafio era criar um recurso que atendesse às necessidades e interesses 

do público idoso e que fosse acessível à faixa etária. Assim, o protótipo foi criado 

com objetivo de: 1) apresentar conceitos básicos da técnica e da linguagem 

fotográfica; 2) introduzir o conceito de pensamento fotográfico; 3) propor atividades 

para aprimorar a expressividade individual através da fotografia e 4) estimular a 

criação de imagens por meio da técnica e poética fotográfica em meio digital. 

Na tela inicial do OA, é possível encontrar as opções “login e senha”, login 

através do Facebook e cadastrar, caso seja novo usuário. Após login, o usuário 

encontrará uma tela com as funcionalidades do OA, quais sejam: “perfil”, “tirar foto”, 

“clube social” e “galeria de fotos”, conforme mostrado na Figura 1, a seguir. 
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Figura 1: Tela inicial de login e tela com as funcionalidades do OldClick. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Na opção “perfil”, o usuário poderá acessar e atualizar seus dados pessoais 

e informações de cadastro (nome, apelido, cidade e frase), acessar o tutorial de uso 

do aplicativo e as opções de personalização como tamanho da fonte de texto e cor 

de fundo, conforme Figura 2, a seguir. 
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Figura 2: Telas da opção “perfil” do OldClick. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Já na opção “tirar foto”, o usuário pode escolher entre tirar uma foto, acessar 

a “galeria” ou acessar o “tutorial de conteúdo” (brilho/contraste, zoom/focus, 

temperatura de cor e filtros), conforme Figura 3, a seguir. 

  

 
Figura 3: Tela da opção “tirar foto” do OA OldClick. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Ao clicar em “tirar fotos” a câmera é ativada e o usuário pode fazer os 

devidos ajustes sem auxílio do OA. Mas, caso queira aprender sobre algum 

elemento da fotografia (brilho/contraste, zoom/focus, temperatura de cor e filtros), 

pode clicar em “Tutorial” e obter informações e exemplos sobre como utiliza-los. 

Assim, se tiver dúvidas sobre “enquadramento/zoom”, por exemplo, pode buscar 

informações no “tutorial”, quando o OA oferecerá vídeos com conteúdo e exemplos 

sobre como utilizar este elemento.  

O OA possui unidades de aprendizagem temáticas sobre os elementos 

técnicos da fotografia, quais sejam: “brilho/contraste”, “zoom/foco”, “temperatura de 

cor” e “filtros”, exemplificadas na Figura 4, a seguir. Assim, ao passo que aprende 

sobre estes e os põe em prática através dos exercícios propostos, bem como recebe 

e dá feedback na rede social, o usuário é estimulado a pensar a fotografia a partir 

dos seus elementos técnicos e estéticos e da poética fotográfica. 

 

 
Figura 4: Vídeo explicativo e exemplo de como utilizar o “brilho/contraste”, no OA. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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A navegação nas unidades de aprendizagem é livre e não há sequência de 

fases ou etapas obrigatórias a serem cumpridas. Assim, se o usuário deseja 

aprender sobre “brilho/contraste”, basta procurar no tutorial e acompanhar exercícios 

práticos e conteúdo no formato de vídeo, que foram organizados nesse formato 

porque a revisão de literatura apontou preferência por vídeos e áudio, ainda que isso 

exija maior consumo da bateria do aparelho (HENRIQUES e ULBRICHT, 2018). 

O conteúdo foi organizado para ser simples, direto e reduzido, pois, segundo 

os idosos que participaram da pesquisa sobre acesso e uso das tecnologias digitais, 

muitos têm dificuldade quanto a memorização dos caminhos para acessar cada 

função no celular e alguns fazem anotações em caderno ou criam seus próprios 

manuais de acesso como forma de memorizar a interação com os aplicativos, o que 

levou a considerar que conteúdo no formato reduzido seria mais atrativo. Já para 

avaliação da aprendizagem, o OldClick possui atividades sobre o conteúdo, as quais 

são validadas pelo próprio sistema, não carecendo de tutoria. 

A opção “clube social” concentra a rede social do usuário e conta com um 

“feed” e as opções curtir e comentar as imagens públicas. A rede social do OA foi 

pensada para que os usuários possam interagir entre si e aprender juntos. Nesse 

sentido, ao postar uma foto pública, o usuário pode optar pela avaliação dos demais 

quanto aos elementos abordados no OA: “brilho/contraste”, “zoom/foco”, 

“temperatura de cor” e “filtros”. Esta avaliação é feita utilizando-se uma escala de 1 a 

5 para cada um dos elementos, representada por estrelas logo abaixo da fotografia 

publicada, gerando uma pontuação média para a fotografia, conforme Figura 5, a 

seguir. 
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Figura 5: Telas da opção “clube social” do OA OldClick. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Conforme exposto nas telas acima, os usuários podem manter ativado o 

campo de comentários para que os participantes de sua rede social possam dar seu 

feedback e dicas sobre outros elementos da fotografia publicada. 

Os elementos de personalização e acessibilidade utilizados foram: tamanho 

da fonte e cor de fundo, uma vez que a revisão de literatura apontou estes como 

elementos de acessibilidade cruciais para o público idoso (HENRIQUES e 

ULBRICHT, 2018). Também foi considerada a inclusão de botões grandes para 

facilitar sua visualização e acesso, dadas as possíveis limitações de movimento 

próprias da idade. Ademais, optou-se por incluir a opção login e senha para 

possibilitar o armazenamento das preferências em nuvem, garantindo que as 

preferências feitas pelos idosos sejam automaticamente salvas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração do protótipo permitiu colocar em um artefato o que havia sido 

descoberto na revisão de literatura sobre personalização e acessibilidade para o 
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público idoso, principalmente quanto ao estilo de navegação, tamanho dos botões e 

armazenamento de preferências na nuvem. Contudo, nem tudo o que foi encontrado 

na literatura foi ratificado quando da aplicação do questionário aos idosos, como 

tamanho da fonte e contraste, pois os idosos indicaram que as maiores dificuldades 

quanto ao uso das tecnologias não se referem ao tamanho da fonte, do aparelho ou 

contraste, mas sim a encontrar as informações, acessar os softwares/aplicativos e 

entender os menus.  

Os botões grandes para facilitar a visualização e acesso foram mantidos, o 

que carece de validação futura, assim como as dificuldades apontadas são 

relevantes para estudos futuros, uma vez que o instrumento utilizado (questionário) 

não permitiu compreender detalhadamente quais informações os idosos não têm 

dificuldade para encontrar, os motivos para a dificuldade em acessar softwares e 

aplicativos e entender os menus, por exemplo. O protótipo ainda precisa ser 

validado, próxima etapa da pesquisa, mas acredita-se que pode ser um diferencial, 

ao permitir que os usuários possam observar as fotografias dos demais, comunicar-

se e aprender enquanto interagem com outros usuários. 
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PAPEL DO DESIGN INSTRUCIONAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
DE APRENDIZAGEM A DISTÂNCIA 

 
Kelly Ramos Souza Bitencourt1 
Luciana Farias de Alencar2 

 
RESUMO: 
A possibilidade de levar o Programa de Aprendizagem para regiões longínquas, em grande parte 
vulnerável, do interior do país fez com que o Ministério do Trabalho, atualmente Ministério da Economia, 
editasse em 2012 portaria que permitiu às instituições formadoras executarem a formação técnico-
profissional metódica na modalidade a distância, por meio de ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 
Foi preciso adequar as metodologias concebidas para o presencial para abarcar as realidades 
pedagógicas, sociais e econômicas do novo contexto. O Design Instrucional passou a ser fundamental 
para equacionar o desafio de conceber AVAs que atendam aos critérios da legislação e promovam 
experiências de aprendizagem alinhadas ao público de jovens de 14 a 24 anos. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  
Aprendizagem; Juventude; Formação; Educação a distância; Design instrucional  
 

INTRODUÇÃO  

 

O Programa de Aprendizagem é uma política pública que integra importantes 

agentes (Estado, Empresas, Juventudes, Instituições formadoras) com o intuito de 

ampliar as oportunidades de emprego formal – em muitos casos, o primeiro emprego 

–, para jovens de 14 a 24 anos ou sem limite etário para pessoas com deficiência. 

O jovem é inserido no mercado ao mesmo tempo em que participa de uma 

formação teórica obrigatória alinhada às necessidades da função para qual foi 

contratado e à compreensão geral do mundo do trabalho. O Programa possui uma 

carga horária mínima de 400 horas teóricas e 400 horas práticas, somando 800 horas 

no total, e carga horária máxima de 2760 horas. 

A Legislação do Programa de Aprendizagem não é recente. A publicação da 

Lei nº 10.097/00 já possui 19 anos. Ela foi regulamentada em 2005, com o Decreto nº 
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kelly.bitencourt@soulaprendizagem.com.br 
2 Pós-graduada em Design Instrucional – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá-MG, Brasil. Email: 
luciana.alencar@soulaprendizagem.com.br  
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5.598/05 e desde então vem amadurecendo junto com os atores envolvidos em sua 

execução. Inicialmente, sua atenção estava voltada ao atendimento da demanda por 

trabalho dos jovens dos grandes centros urbanos, onde há um quantitativo maior de 

médias e grandes empresas e instituições formadoras devidamente validadas no 

Cadastro Nacional de Aprendizagem (CNAP). Entretanto, o contexto socioeconômico 

de regiões mais longínquas, como as rurais, e a cobrança da sociedade, com o passar 

dos anos, exigiram oportunidades semelhantes para jovens do interior do país. 

Tal debate, no entanto, levantou uma importante questão: como realizar todo 

o processo efetivo de contratação de jovens em pequenas cidades, já que em muitos 

casos, há pouca demanda e não tem instituição local qualificada para cumprir as 

exigências? Como a legislação impõe a articulação constante entre Estado, empresa, 

instituição formadora e o jovem, foi preciso adequá-la para que a interiorização fosse 

possível.                            

Em 2012, a Portaria nº 723, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (atual 

Ministério da Economia) preencheu essa lacuna e possibilitou a realização da 

capacitação teórica por meio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).  

  

O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM A DISTÂNCIA 

  

 Os critérios de realização da formação técnico-profissional metódica3 a 

distância foram definidos pelo Ministério do Trabalho à época. São específicos para o 

Programa de Aprendizagem e não têm relação com as normas da educação a 

distância estabelecidas pelo Ministério da Educação. São eles: 

“Art.14. A autorização de utilização de metodologia de educação a 

distância para a aprendizagem e sua inserção no CNAP restringe-se a cursos 

 
3 Entende-se por formação técnico-profissional metódica para os efeitos do contrato de aprendizagem as atividades 
teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no 
ambiente de trabalho. 
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e programas em locais em que: (Alterado pela portaria 634 de 09 de agosto 

de 2018) 

I – o potencial de contratação de aprendizes no município seja inferior 

a 25 no setor econômico (comércio, serviços, indústria, agricultura e 

transporte, entre outros);  

II - sua implantação imediata não seja possível em razão de 

inexistência de estrutura educacional adequada para a aprendizagem.  

As instituições formadoras foram desafiadas a construir um programa no qual 

o aprendiz não poderia, no caso da formação teórica a distância, realizar seu curso a 

qualquer tempo, como sugere grande parte dos cursos a distância. Como o trabalho 

dele é constituído de parte prática e teórica, seu dia de curso é parte do seu trabalho, 

por isso o realiza uma vez por semana obrigatoriamente, no mesmo horário em que 

vai para a empresa. Se ele faltar o curso, o dia é descontado na folha de pagamento 

e não há possibilidade de reposição.  

Além disso, há o desafio de fornecer essa formação para um público jovem, 

que não possui ainda, na maioria dos casos, maturidade e autonomia para lidar com 

os desafios de gerir seu próprio tempo e recursos. Mesmo com todas as dificuldades, 

a ampliação do Programa de Aprendizagem na modalidade a distância é justificada 

pelo potencial de atendimento. Um exemplo é o Estado do Acre, onde cidades como 

Sena Madureira possui em torno de 11 mil jovens. O acesso ao Programa para essa 

população específica só é possível atualmente via AVA.  

Em 2018, a portaria nº 634 aperfeiçoou os referenciais de qualidade para 

desenvolvimento e validação dos cursos a distância. Ela tornou mais claras as 

diretrizes que todas as instituições devem seguir. Elas refletem de forma direta nas 

possibilidades do Designer instrucional (DI), que deve desenvolver o planejamento 

pedagógico da formação teórica online em sintonia com as determinações legais e 

demais características próprias do Programa de Aprendizagem.  

 

CARACTERÍSTICAS E ABRANGÊNCIA DO DESIGN INSTRUCIONAL  
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O DI não é um tipo de profissional relativamente novo como são os youtubers 

ou os desenvolvedores de aplicativos. Mas é um campo de atuação que se modificou 

bastante desde que surgiu no período da segunda grande guerra com a finalidade de 

treinar soldados por meio da instrução programada, com foco principalmente no 

aspecto comportamental. Sua evolução está relacionada, sobretudo, às 

transformações tecnológicas que alcançaram as áreas da educação e comunicação e 

à capacidade de associação de correntes pedagógicas mais centradas no aprendiz e 

na colaboração entre aprendizes.  

Tal contexto fez surgir um profissional que transita entre saberes e dialoga 

com abordagens diversas em busca de metodologias, estratégias e recursos que 

permitam o planejamento de ações educacionais inovadoras e significativas para seu 

público-alvo. A interdisciplinaridade é, nesse sentido, um ponto de destaque desta 

função, por favorecer uma troca permanente com diferentes áreas.  

O DI se consolida, portanto, em um cenário de expansão da EaD, como um 

diferencial qualitativo dos cursos e formações em geral que buscam experiências 

efetivas de aprendizagem. Mesmo que o ele seja um profissional apto a atuar nas 

modalidades presencial e a distância, atualmente seu trabalho é muito mais associado 

ao universo on-line.  

Dentro do aprendizado eletrônico imbricado por tecnologias diversas, ele pode 

colaborar com a organização em um contexto mais amplo, no qual torna-se 

responsável pela concepção total da ação educacional, no caso do Programa de 

Aprendizagem seria toda a formação teórica a distância, ou, pode, a partir de um 

planejamento pré-existente ser o responsável pela adequação/transposição do 

conteúdo à linguagem adequada à EaD e ao público-alvo, com a construção de 

objetos de aprendizagem, definição de estratégias avaliativas, roteirização de 

videoaulas, por exemplo, e até mesmo a configuração dos recursos no ambiente de 

aprendizagem. (RONCARELLI et al., 2010). 
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Em resumo, o DI identifica as necessidades da instituição ou empresa no 

âmbito da capacitação, analisa e interpreta as características do público-alvo para 

alinhar expectativas e desenhar as soluções mais adequadas do ponto de vista 

didático-pedagógico.  

 

APLICAÇÃO DO DESIGN INSTRUCIONAL NO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM  

 

A faixa etária é uma das características que apoiam o DI na análise do perfil 

do público-alvo a ser alcançado. A busca por uma leitura assertiva dos aspectos 

comuns do grupo está relacionada à tentativa de contemplar ao máximo suas 

necessidades. Uma ação educacional para adolescentes e jovens é diferente daquela 

preparada para adultos.  

Dentro do Programa de Aprendizagem, na maioria dos casos, são jovens 

entre 14 e 24 anos. Outro ponto relevante é o nível de escolaridade desse público e 

como ele se relaciona com as tecnologias digitais. Os jovens podem estar 

matriculados no Ensino Fundamental ou Médio, ou mesmo terem concluído o Ensino 

médio. A juventude nascida a partir da década de 1990 é vista como nativa digital e 

essa categorização pode gerar a ilusão de que todos os jovens abarcados por esse 

tempo histórico têm acesso e facilidade no uso das tecnologias.  

Parte dos jovens do interior do país contemplados pelo Programa de 

Aprendizagem enfrenta uma realidade socioeconômica que os distanciam do universo 

tecnológico dos smartphones de última geração e dos aplicativos que automatizam 

desde as tarefas mais burocráticas do dia a dia até o entretenimento. Logo, o caminho 

que se desenha para o DI não é exatamente o da semelhança, mas sim o da diferença. 

São diferentes realidades que dão à formação teórica uma complexidade própria, rica 

e desafiadora.  

 Há um critério previsto na legislação que delimita, de imediato, o ponto de 

partida do planejamento instrucional para Programas de Aprendizagem: a exigência 

de que a formação teórica on-line não seja autoinstrucional. Ou seja, a capacitação 
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deve oferecer ao jovem a mediação do conhecimento e o acompanhamento 

personalizado por meio de tutoria especializada dentro do AVA. As soluções didáticas 

e tecnológicas de apoio ao processo de ensino aprendizagem com essa abordagem 

exigem um modelo de DI contextualizado, centrado no aprendiz, que o apoie em seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Cabe ressaltar que o modelo de DI aplicado 

deve dialogar de forma coerente com o planejamento macro da formação. (FILATRO, 

2008). 

Assim, a escolha pelo DI Contextualizado vai garantir uma atenção maior às 

vulnerabilidades do público-alvo, inclusive o nível de acesso às tecnologias digitais, e 

às características regionais, dois pontos destacados anteriormente e que estão 

presentes no escopo de seleção do aprendiz do interior por parte da instituição 

formadora e nos referenciais de qualidade da portaria 634/2018.  

Ao DI cabe uma articulação harmônica entre conteúdos, mídias compatíveis, 

estratégia de aprendizagem e avaliação. Significa dizer que o desenho do curso não 

deve priorizar o caráter tecnológico ou tão somente esse critério. A tecnologia não 

transforma por si só. É preciso associá-la à prática pedagógica. Neste trabalho, o AVA 

é visto como ferramenta educacional tecnológica para formação e capacitação 

técnico-profissional, oportunizando condições de trabalho às mais diversas 

localidades do interior do país. O contexto socioeconômico e digital vivenciado pelo 

jovem demanda, portanto, criatividade e sensibilidade por parte da equipe EaD.  

O conteúdo atraente e construído de forma dialógica é um canal de 

comunicação bastante explorado pelo DI, assim como a identidade visual da interface 

deve ser concebida para auxiliar o aprendiz a desenvolver a aula com autonomia, 

interatividade e senso de compreensão. 

A base tecnológica desta experiência é o Moodle - Modular Object Oriented 

Distance Learning – um sistema seguro, de código aberto, concebido para a 

aprendizagem e com avanços significativos em acessibilidade. A escolha justifica-se, 

sobretudo, pelo alto potencial de customização, que permite desenhar aulas 

adequadas ao perfil do público, o ponto de partida para alcançar os resultados 
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pretendidos. Com isso, cada aula se torna uma trilha independente sobre determinado 

tema, com início, meio e fim, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas permitindo 

que a cada novo encontro aprendizes ingressem na formação e a concluam dentro de 

seu tempo de contrato.  

As tags ou rótulos são utilizados para orientar a navegação e estimular a pró-

atividade: “comece por aqui”, “mensagem para você”, “explore os materiais”, 

“atividade avaliativa”, “aprenda e divirta-se” e “Avalie o Encontro”. Cada rótulo possui 

um enunciado construído de forma clara e direta. Os fóruns e chats são as principais 

ferramentas para construir posicionamento pessoal e podem ser atividades em grupo, 

perguntas e respostas, simulação de júri e discussão no grande grupo.  

Os enunciados, infográficos, livros digitais interativos e vídeos curtos 

completam os recursos para a abordagem dos conteúdos obrigatórios. As atividades 

avaliativas, pensadas e conduzidas com o apoio dos tutores, podem ser jogos, 

questionários, desenvolvimento de texto, produção de conteúdo audiovisual ou 

qualquer outra estratégia possível no AVA alinhada ao planejamento instrucional. 

Mensagens motivacionais são presentes na abertura para ambientar o jovem e criar 

conexão com o momento de aprendizagem.  O encerramento se dá com a avaliação 

do encontro, que abrange os recursos, conteúdos, materiais de apoio, a tutoria e a 

autoavaliação do jovem. É a partir da avaliação do encontro que os pontos de melhoria 

e controle de qualidade podem ser aperfeiçoados com a revisão do planejamento 

instrucional e acompanhamento dos corpos docente e discente. 
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RESUMO: 

A fixação por se auto retratar  por meio da fotografia digital e compartilhar nas plataformas de 
redes sociais online é evidente no cotidiano brasileiro contemporâneo. Com a finalidade de 
compreender a necessidade humana de se fazer uma selfie, é realizada uma análise do ato 
enquanto fenômeno psicossocial, cuja principal fundamentação é teórica. Como resultado, se 
revela a selfie nas plataformas de redes sociais como ferramenta de construção da identidade.  
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INTRODUÇÃO  

 

No mundo contemporâneo a obsessão do indivíduo por se auto retratar 

por meio da fotografia digital e compartilhar nas plataformas de redes sociais 

online é evidente. Segundo o Dicionário Oxford, a palavra selfie deriva da palavra 

inglesa self-portrait, em português, auto retrato (OXFORD, 2013). A selfie pode 

ser realizada por meio de uma câmera digital, celular smartphone ou webcam, 

sendo que o principal objetivo é o compartilhamento na plataformas de redes 

sociais (HENRIQUES, 2014). A prática da selfie dos usuários de maquinas 

fotográficas portáteis ou de aparelhos com tecnologia semelhante aclopada, se 

tornou  uma maneira de se relacionar por meio de imagens na sociedade. 
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De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(Pnad C) realizada em 2016, divulgada pelo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Brasil possui 116 milhões de pessoas conectadas à internet, 

somando 64,7% de toda população. A principal finalidade para o uso da internet, 

entre os brasileiros, são  trocas de informações como texto, imagem, vídeo, áudio, 

entre outros, correspondendo a aproximadamente 94,6%, cujo o principal  meio de 

acesso são os smartphones (GOMES, 2018). 

Nesse cenário, o Instagram se tornou uma das maiores redes sociais do 

mundo, ultrapassando, em junho de 2016,a marca de 500 milhões de contas 

ativas por mês e dessas, 35 milhões são brasileiras. O Instagram estimou o 

tráfego de 95 milhões de fotos compartilhadas por dia, e registrou o fluxo de 4,2 

bilhões de curtidas em todo o mundo diariamente. De modo semelhante a rede 

social Facebook possuia, em 2016, 1,65 bilhões de usuários mensais dos quais 

1,09 bilhão acessam a rede diariamente1. 

A selfie reflete as várias mudanças que ocorreram ao longo do tempo 

como forma de promover o auto retrato do indivíduo em várias fases e momentos 

da sua vida como: antes de dormir, antes das refeições, durante a leitura de um 

livro, em meio à uma atividade física, em eventos sociais, ao se deparar com uma 

celebridade, ao adquirir objetos socialmente desejados, em frente ao espelho, a 

frente de um monumento, nas atividades escolares e instituições de ensino. 

Dessa forma, este trabalho tem por objetivo compreender a utilização da selfie 

como ferramenta para construção da identidade, através de uma revisão 

bibliográfica. 

 

 

 

 

APORTE TEÓRICO 

Identidade Enquanto Construção 

                                            
1  Fonte: <http://glo.bo/28KqnDl>. 
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 A partir da concepção do “sujeito cartesiano” do filósofo francês, 

René Descartes, é possível começar a traçar uma história da filosofia centrada na 

figura do sujeito (STARNINO, 2016). Durante a Idade Média na Europa, a noção 

do “Eu” difundida, se fundamentou nas crenças teocráticas cristãs, onde o corpo e 

alma eram consideradas inseparáveis. (CARDOSO; FARIA; FARIAS, 2017). Em 

contrapartida Descartes, apregoa a separação entre corpo e alma e a aceitação 

desses como coisas distintas, por meio da postulação da substância espacial 

(matéria), e a substância pensante (mente) (CARDOSO; FARIA; FARIAS, 2017). 

No centro da substância pensante, Descartes coloca o sujeito, constituído 

pela capacidade de raciocinar, pensar e questionar. Quando o sujeito duvida de 

tudo e não aceita nenhuma verdade a priori, torna-se impossível negar que a 

dúvida sempre existirá, e desse modo, a existência constante do questionamento, 

é considerada a primeira verdade (HALL, 2006). E por conseguinte é estabelecido 

a concepção do sujeito cartesiano. Em latim,“Cogito, ergo sum”, em português, 

“Penso, logo existo”. 

Entretanto, o surgimento da ideia do Eu como identidade, nasceu da crise 

do sentimento de pertencimento, e do esforço para erguer a realidade da 

autonarrativa ao nível dos padrões estabelecidos (BAUMAN, 2005). Segundo 

Bauman (2005), a consciência da existência da identidade se tornou centro de 

vários debates somente nas útilmas décadas. Acontecimento este influído pela 

globalização, na qual se originou na Era dos Descobrimentos, propagado 

principalmente pelos navegadores europeus no fim do século XV, onde tal 

fenômeno se tornou mais evidente na atualidade, com o início da Era da 

Informação (CARDOSO, 2013). 

As insígnias identitárias como gênero, naturalidade, descendência e 

classe social, forneciam no passado sólidas localizações para os indivíduos, 

nomeadas âncoras sociais. A partir do final do século XX as âncoras sociais 

perderam tal impacto e tornaram-se diluídas e diversificadas (MERCER apud 

HALL, 2006). A identidade se tornou uma questão, quando se foi possível 
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escolhê-la.  A dúvida: ‘quem sou eu?”, é indubitavelmente mais frenquente em um 

cenário onde o índividuo pode escolher ser algo além dele mesmo. Para tanto, os 

indivíduos comparam sua identidade ou identidades, as escolhe, reconsidera as 

escolhas já feitas em outras ocasiões, tentam conciliar demandas contraditórias e 

incompatíveis (BAUMAN, 2005).  

 O sociólogo austríaco Michael Pollak (1992), afirma em sua reflexão 

teórica: “Memória e Identidade Social”, que a identidade pode ser definida como a 

imagem que o sujeito adquire ao longo da sua vida. Uma imagem construída, que 

é apresentada para os outros e para si própria. A representação de como o 

indivíduo quer ser percebido pelos os outros (POLLAK, 1992). 

 Equitativamente, para Bauman(2005), a identidade também não é 

uma descoberta, mas uma construção. O indivíduo escolhe entre as alternativas 

existentes, à estabelece como um objetivo, e então luta para alcançá-la e defendê-

la (BAUMAN, 2005). A conclusão de tal objetivo não é imediata, portanto se 

tornará uma tarefa inatingível na plenitude do tempo (BAUMAN, 2005). Dessa 

maneira, não existem identidades adulteras, haja vista que não é possível confiar 

na genuinidade das ditas “identidades legítimas”, pois elas são volúveis, efêmeras, 

negociáveis e revogáveis (BAUMAN, 2005).  

 Michael Pollak (1992), considera que a construção da identidade é 

um acontecimento que se realiza em referência aos critérios de aceitabilidade e de 

credibilidade dos outros. Na medida que a identidade é negociada, os indivíduos 

buscam as relações humanas para agregarem às suas identidades. “Nós nos 

identificamos em referência a pessoas com as quais nos relacionamos” 

(BAUMAN, 2005). Não somente as relações interpessoais, mas o conjunto delas, 

as comunidades, que de acordo com Bauman (2005), são imprescindíveis para a 

estruturação da identidade, o sentimento de pertencimento. 

O anseio pela identidade vem do desejo de segurança, que se justifica por 

ser estimulante, e por presumir experiências ainda não vivenciadas (BAUMAN, 

2005). A identidade é uma convenção socialmente necessária por participar da 

ideia coletiva de coerência e plausibilidade do mundo, que dá sustentação e 
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sentido à vida de cada um de seus membros. As estruturas de plausibilidades 

sociais são capazes de tornar o mundo em algo mais decifrável e por conseguinte 

atribui significado à existência humana  (BERGER; LUCKMANN, apud 

MACHADO; et al, 2005). 

De acordo com o prólogo do filósofo Friedrich Nietzsche de 1886, 

“Humano, Demasiado Humano”, as “coisas humanas”, como a moralidade, 

religião, conjugações culturais e a noção do Eu, mesmo quando travestidos pelo 

véu da verdade absoluta, são reflexos de criações humanas e do seu caráter 

plástico - artificial e maleável - enquanto criação (OLIVEIRA, 2012). A verdade em 

si, assim como a mentira, são construções - ilusões da linguagem - baseadas em 

relações de confiança incorporado dentro das comunidades (NIETZSCHE apud 

COSTA, 2008). 

 Como tentativa de autoconservação, para tornar a consciência da 

existência suportável à racionalidade humana, nomedo por Nietzche 

como,“ausência de fundo último”, o homem utiliza da dissimulação - principal 

recurso de sobrevivência do intelecto - para forjar inúmeras explicações e 

construções sobre as relações do seu corpo com o mundo elementar, pelas quais 

passam por processos interpretativos que lhe dão alguma garantia de 

permanência e de estabilidade. Dessa forma, Nietzsche (2000), reconhece que 

toda a sua reflexão filosófica, não passa de uma ilusão, pois assim como outras 

“coisas humanas”, se torna uma forma de interpretar e significar a realidade 

(OLIVEIRA, J., 2012), sendo a ilusão um mecanismo legítimo útil à própria vida 

humana, sem a qual ela mesma não existiria.  

 

ANÁLISE - A SELFIE 

 

 Ao longo da história da humanidade o ser humano já utilizou 

diversos instrumentos e formas existentes para o indivíduo dizer quem ele é, 

como: cinzéis, martelos, pincéis, tintas, câmeras fotográficas analógicas, além das 

habituais câmeras fotográficas digitais acopladas nos smathphones no mundo 
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contemporâneo, para tangibilizar a auto representação imagética. Segundo 

Annateresa Fabris (2004), todo autorretrato é um ato social e um ato de 

sociabilidade, e o indivíduo obedece os parâmetros de representação vigente 

naquele específico momento da história, para ostentar a sua imagem numa rede 

de relações complexas de significâncias (FABRIS apud JÚNIOR, 2015). 

 A auto representação por meio da expressão artística é tema 

recorrente em obras de fotógrafos e pintores  (SOARES, 2014). Leonardo da 

Vinci, Rembrandt, Van Gogh e Frida Khalo, são exemplos de pintores renomados 

que produziram autorretratos por meio das artes plásticas visuais (CUSTÓDIO 

JÚNIOR, 2015). Os autorretratos fotográficos surgem simultaneamente à invenção 

do daguerreótipo2. O primeiro autorretrato fotográfico foi realizado em 1839, pelo 

químico alemão, Robert Cornelius (FIGURA 1) (CUSTÓDIO JÚNIOR, 2015). Para 

adquirir um retrato pessoal por meio do daguerreótipo, era necessário permanecer 

absolutamente imóvel aproximadamente por vinte minutos, sob o sol, muitas 

vezes com os olhos fechados, nos quais poderiam ser retocados depois no papel 

fotográfico, pelos próprios fotógrafos ou outros artistas do estúdio, que neles 

desenharam e pintaram olhos abertos (KOUTSOUKOS, 2006). 

 

                                            
2antigo aparelho fotográfico inventado pelo o físico e pinto Louis Jacques Mandé Daguerre 
(1787-1851), capaz de fixar imagens obtidas por meio da câmara escura numa folha de prata 
sobre uma placa de cobre. (OLIVEIRA, E., 2005). 
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Figura 1: Autorretrato Robert Cornelius, 1939 

Fonte: The Guardian, 7 Mar, 2014. 

 

Nas décadas de transição para o século XX, as câmeras fotográficas 

analógicas tiveram avanços tecnológicos de ordem mecânica, na construção de 

lentes mais precisas e nítidas, e câmeras com maior nível ergonômico de uso, e 

capacidade de serem transportadas com facilidade. Em 1888, George Eastman, 

lançou comercialmente a primeira câmera com filme em rolo da história, nomeado 

de “Câmera Kodak”. No mais tardar em 1924, a Fábrica de Ernst Leitz lançou no 

mercado a “Câmera Leica”, mais compacta, veloz e de mecânica simples, 

comparada às últimas invenções fotográficas. O que fez a Câmera Leica ser 

utilizada em larga escala no fotojornalismo da época (OLIVEIRA, E., 2005). 

 Nesse mesmo período, em 1920, o fotógrafo inglês, Joseph Byron,  

teria tirado um dos primeiros selfies, autorretratos, onde o retratista se retrata, se 

posicionando de frente à câmera fotográfica e a segura com as próprias mãos. O 

autorretrato foi realizado entre um grupo de amigos, no telhado do antigo 

“Marceau Studios”, New York - EUA (Figura 2). 
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Figura 2: Selfie entre amigos, Joseph Byron, 1920. 

Fonte: CUSTÓDIO JÚNIOR, 2015 

 

 Independente da popularização do autorretrato, somente nas últimas 

três décadas do século 20 - era “pós-moderna” - onde as indagações sobre 

identidade e de como essa identidade é construída e entendida, refletiram na 

prática estética. Simultaneamente nasce a fotografia digital, embrionária da Guerra 

Fria (PATRÍCIO, 2011). Diferentemente das imagens de primeira geração, como o 

desenho e pintura, cuja a maneira de produção é analógica, com caráter artesanal 

e exclusivo, as imagens de segunda geração, com regime de reprodução 

analógico e digital, como a fotografia e cinema, possuem caráter reprodutível 

(PLAZA; TAVARES, apud SCHMITT, 2017). O que difere as imagens analógicas 

para as digitais, é a amplitude e versatilidade do caráter reprodutível. As 

fotografias digitais podem ser arquivadas, enviadas e hospedadas na internet. 

À medida que as tecnologias dos aparelhos fotográficos se 

desenvolveram, e migraram para outros aparelhos, como os smartphones, a 
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produção fotográfica se tornou cada vez mais acessível para todos, independente 

do domínio de técnicas fotográficas ou intenção artística diante o produto 

fotografico. Desse maneira, o fenômeno da massificação do ato fotográfico foi 

desencadeado (CARDOSO, 2013). Atualmente, a selfie certamente é o artefato 

mais usado no ambiente virtual para construção das identidades. 

A categorização da selfie se dá por meio de assuntos ou tópicos nas 

plataformas de redes sociais, por meio das hashtags. De acordo com o Dicionário 

Oxford (OXFORD, 2013), o termo hashtag representa a união de uma frase, ou 

palavra-chave (tags) e o sinal gráfico de um cerquilha, “#”. Tal categorização 

facilita na busca das mensagens, fotos e vídeos que estão dentro do mesmo 

conjunto. Desse modo, são utilizadas com grande frequência em campanhas 

publicitárias e até mesmo em mobilizações de cunho político-social (COELHO, 

2014). 

 A utilização das hashtags nas postagens dentro das redes sociais, 

independente do cunho e categoria, insere o usuário dentro de determinado 

contexto e comunidade, permitindo a exposição de idéias em comum, fatores 

estes que contribuem para a formação da identidade (COELHO, 2014). Além do 

uso das hashtags, qualquer tipo de ação - postagens, curtidas, comentários, 

compartilhamentos - realizada nos ambientes virtuais, contribui para a construção 

da identidade de um indivíduo (SIIBAK apud SOARES, 2014).  Haja vista, que os 

conteúdos informacionais compartilhados seja texto, ícone, imagem, som, vídeo, 

ou reações interativas à eles, carregam significados no imaginário coletivo. Além 

de transparecerem outros possíveis significados específicos na inconsciente 

pessoal, orginados a partir das percepções e vivências individuais.  

 Entretanto, a construção da identidade não está centralizada em 

apenas uma ação na rede social isoladamente, e sim na repetição, variação e 

integração das formas de expressão no ciberespaço. “Toda construção identitária 

é comunicada ao mundo e aos outros sob a forma de representação. Ela é um 

projeto a ser criado e que deve também ser reafirmado para se legitimar.” 

(NÓBREGA, 2010). Desta forma, surge a superexposição e a espetacularização 
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da vida cotidiana. No conceito de Guy Debord (2003), todas vivências em uma 

sociedade nas quais reinam condições modernas de produção, se esvaem em 

representações imagéticas (DEBORD, 2003). O espetáculo não deve ser 

compreendido somente como a difusão massiva do conjunto de imagens, mas sim 

como uma visão de mundo cristalizada, “uma relação social entre pessoas 

mediatizada por imagens” (DEBORD, 2003). 

Em reflexo da massificação do ato fotográfico e espetacularização da vida 

cotidiana, uma das principais funções do registro fotográfico - proporcionar a 

rememoração - é sobreposto pela sua nova função adquirida na Web 2.03, a 

circulação. As selfies são imagens imediatas, pois não é necessário esperar o 

tempo da revelação como os da fotografia analógica. A sua divulgação se torna 

instantânea por meio das redes sociais (LEMOS apud CÓRDOVA; JESUS, 2015). 

Diferentemente dos autorretratos consagrados na história da arte, que 

permanecem, apesar da passagem do tempo e possuem muitas camadas de 

autoexploração (OELZE apud SCHMITT, 2017). 

 O ato de tirar uma selfie ocorre de forma instintiva e instantânea na 

iminência do ato fotográfico, quando o indivíduo se depara e se identifica com 

elementos significantes que contribuem para a nutrição da sua identidade. 

Compreende desde à escolha do cenário e à teatralidade diante a câmera, onde, 

se é questionado e estudado quais artifícios cênicos e cenográficos utilizar, e qual 

informação deseja-se transmitir de forma lúcida e analítica, sendo eventos esses 

que se aproximam dos processos criativos de pré-produção que antecedem 

ensaios fotográficos realizados nos estúdios profissionais.  

A encenação nas fotos se iniciou quando as pessoas vestiam roupas de 

outras classes sociais, ocupando espaços que não eram delas, se portando de 

maneira diferenciada para alcançar aparências ideais.  A teatralidade fotográfica é 

uma paródia da auto representação em que se funde o realismo essencial da 

fotografia à idealização identitária do modelo (FABRIS, 2008). 
                                            

3Web 2.0 é um termo popular utilizado para designar a segunda geração de comunidades e serviços da 
internet, que possibilitaram os usuários trocarem informações de uma maneira mais dinâmica e voluntária 
(SANTAELLA, 2010). 
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A selfie enquanto produto visual, analisada por meio de planos 

segmentados, demonstra quando o indivíduo permite que o plano de fundo seja 

identificado e o cenário passa a contribuir para construção da identidade do sujeito 

(LOSH, 2015). O primeiro plano da selfie, geralmente corresponde ao indivíduo 

fotografado e que realiza a fotografia, no qual utiliza de artifícios cênicos - ou 

equipamento expressivos das “fachadas pessoais” de acordo com Erving Goffman 

(2002) - corpo, vestuário, maquiagem, adereços, gestos corporais e expressões 

faciais, para a construção identitária (GOFFMAN, 2002).   

 Entre o primeiro e último plano, habitam infinitos planos, onde 

existem outros elementos construtivos da identidade, além do cenário e da própria 

imagem do indivíduo, como por exemplo objetos. Assim como nas pinturas e 

fotografias europeias e norte-americanas do século XIX ao XX, a presença de 

determinados objetos induziam o observado a uma associação de ideias. A pena e 

o tinteiro, indicavam um comprometimento com a escrita; o livro, a possível cultura 

e erudição; jardins e flores, a delicadeza; o cachorro, indicava a fidelidade; os 

objetos de trabalho, a profissão do indivíduo (KOUTSOKOS, 2006) 

 Além disso, cada década se caracterizou pela exploração específica 

de determinados acessórios cenográficos típicos da época. Por exemplo, nos anos 

60, a coluna e a cortina; nos anos 70, a ponte rústica e o degrau; nos anos 90, as 

palmeiras e bicicletas, e na virada do século XX para o XXI, o carro 

(KOUTSOKOS, 2006). “A estética se modifica de acordo com os valores que as 

épocas imprimem e esses valores são alterados de acordo com a poética que os 

artistas vão construindo” (LEOTE apud SCHMITT, 2017). 

 Após o ato em si o sujeito tem a possibilidade de utilizar recursos 

tecnológicos gráficos para manipular a fotografia. Os smartphones possuem 

aplicativos para edição de imagem, nos quais permitem uma manipulação rápida e 

prática da fotografia. Os atuais softwares de edição de imagem, aproximam as 

imagens dos indivíduos registrados às respectivas imagens almejadas e 

imaginadas. É possível transformar contornos, maquiar, devolver musculaturas 

roubadas pelo tempo, bronzear a pele, apagar manchas, rugas, sinais; tingir 
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cabelos, alongar traços e até mesmo, modificar a estrutura corpórea 

(SOKOLOSKI, 2010). Dessa maneira, após a pré-produção, produção e pós-

produção da selfie, o produto pode ser compartilhado nas plataformas de redes 

sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dessa forma é possível compreender que a identidade é uma necessidade 

humana antes mesmo da consciência da sua existência. O sentimento de 

pertencimento e a plausibilidade social não são carências atuais, foram almejados 

pelo ser humano desde os primórdios da história da humanidade. A preferência 

pela selfie, se dá pela acessibilidade à produção fotográfica digital e ao acesso à 

internet, e a capacidade de se aproximar ás identidades idealizadas proporcionado 

pelos softwares de manipulação de imagem, em uma sociedade onde indivíduos 

se relacionam mediados por imagens. 

A selfie nas redes sociais pode ser considerada uma ferramenta de 

construção da identidade, que assim como outros instrumentos de outras 

construções sociais que significam a realidade, são imprescindíveis para os 

processos de significação e consequentemente para vida humana.  

Portanto, a selfie compartilhada nas redes sociais online é uma forma de 

expressão da identidade, e se torna uma necessidade humana vigente, haja vista 

que no espaço-tempo e contexto cultural onde a humanidade se encontra, essa é 

uma das formas utilizadas para construir a auto representação imagética, e assim 

como existiram outros modos de expressões humanas, no futuro certamente 

surgirãonovas formas do ser humano relacionar a sua identidade com a matéria. 
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RESUMO: 
Este artigo apresenta a proposta de desenvolvimento de um Sistema de Recomendação de Objetos 
de Aprendizagem (OAs). A recomendação será baseada na compreensão dos alunos em estilos 
cognitivos e na Taxonomia de Bloom, recomendando os OAs mais adequados para cada estilo de 
aluno, tendo-se em vista o aprimoramento dos processos de ensino e de aprendizagem. Os OAs 
serão buscados em diferentes repositórios e, a partir de seus metadados, o algoritmo de 
recomendação combinará os OAs aos estilos cognitivos dos alunos.  
 
PALAVRAS-CHAVE:  
Tecnologia Educacional, Objetos de Aprendizagem, Estilos Cognitivos. 
 

INTRODUÇÃO 

O principal objetivo deste trabalho é o de desenvolver um Sistema de 

Recomendação de Objetos de Aprendizagem (OAs), baseado nos estilos cognitivos 

dos estudantes e na Taxonomia de Bloom (BARIANI, 1998; GELLER, 2004; 

BERGMANN, 2018). 

A quantidade de informação produzida e disponibilizada na web pode 

ocasionar uma sobrecarga cognitiva sobre o usuário final. Devido a este problema 

várias tecnologias têm surgido para apoiar a seleção, recuperação e filtragem da 

informação desejada ou de interesse do usuário. Esta recuperação na maioria das 

vezes é realizada por uma apresentação explícita das necessidades do usuário, ou 
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seja, uso de palavras-chave. Sistemas de recomendação (SR) surgiram como uma 

forma eficiente para solucionar este problema (SILVEIRA e LORENZI, 2011). No 

contexto do trabalho proposto pretende-se recuperar, a partir de repositórios de 

OAs, e recomendar os mais adequados aos alunos, de acordo com a identificação 

de seus estilos cognitivos, aplicando-se a Taxonomia de Bloom, visando aprimorar 

os processos de ensino e de aprendizagem com o uso de diferentes Tecnologias 

Digitais da Informação e da Comunicação (TDICs). 
 

APORTE TEÓRICO 

Nesta seção são apresentados conceitos envolvendo as áreas que 

compreendem o presente trabalho: Objetos de Aprendizagem (OAs), Sistemas de 

Recomendação e a Taxonomia de Bloom. 

Os recursos oferecidos pelas tecnologias digitais têm acelerado o 

desenvolvimento de materiais educacionais que podem ser disponibilizados via 

Internet. Os Objetos de Aprendizagem ou Objetos Educacionais (Learning Objects, 

ou Educational Objects) surgem como um importante elemento para auxiliar 

qualquer modalidade de ensino com suporte tecnológico. Diversas são as 

definições, entre elas temos: 

 O organismo de padronização IEEE, responsável pela definição de 

diversos padrões utilizados pela indústria eletroeletrônica, através de 

seu Comitê de Padrões de Tecnologia de Aprendizagem define objetos 

de aprendizagem como: “qualquer entidade, digital ou não, que pode 

ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o processo de 

aprendizagem que utilize tecnologia” (KONRATH et. al, 2006 citados 

por PARREIRA et. al, 2018);   

 Segundo Wiley (WILEY 2000 citado por PARREIRA et. al, 2018), 

objetos de aprendizagem incluem conteúdo multimídia, conteúdos 

instrucionais, software instrucional e software em geral e pessoas, 

organizações ou eventos referenciados durante um ensino com suporte 
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tecnológico. Esta definição é generalista e permite que qualquer 

material seja considerado um objeto de aprendizagem, bastando que 

este seja utilizado em algum processo de ensino com base tecnológica.  

Segundo Tarouco (2003), para se entender melhor o que são objetos de 

aprendizagem é possível fazer uma analogia com peças de um jogo do tipo LEGO, 

com as quais se podem construir outros objetos que por sua vez também podem ser 

usados como peças de uma montagem maior e assim sucessivamente.  

O conceito de objetos de aprendizagem tem sofrido alterações. A partir das 

definições técnicas vinculadas ao seu uso na área educacional, pode-se dizer que 

objetos de aprendizagem são unidades formadas por um conteúdo didático como: 

um vídeo; uma animação; um texto; uma gravação ou uma imagem, ou seja, objetos 

de aprendizagem são unidades de aprendizagem formadas por um conteúdo 

didático que, agregadas a outras, formam um novo objeto (PARREIRA et. al, 2018). 

Os objetos de aprendizagem devem obedecer a uma padronização no 

armazenamento e colocados em um repositório para a distribuição na Internet. 

Devem ter a característica da reutilização, ou seja, seu uso pode ser compartilhado 

o que exige que eles tenham uma estrutura modular associada com o 

desenvolvimento direcionado para a web.  Pode-se usar como recurso didático um 

só objeto de aprendizagem, bem como este objeto pode ser agregado a outros 

objetos de aprendizagem relacionados ao mesmo conteúdo (assunto), formando um 

novo objeto de aprendizagem (PARREIRA et. al, 2018). 

Os repositórios de OAs são dispositivos físicos de armazenamento, ou seja, 

são espaços também chamados de Banco de Objetos para armazenar os objetos 

logicamente, permitindo que eles sejam acessados a partir da busca por temas, por 

nível de dificuldade, por autor ou por relação com outros objetos. Um Banco de 

Objetos normalmente agrupa os objetos referentes a um mesmo assunto e mantém 

um índice/catálogo para localizá-los (PARREIRA et. al, 2018). 

Os OAs podem ser usados para apoiar os processos de ensino e de 

aprendizagem nas modalidades presencial e/ou a distância. O importante é saber 
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onde encontrar os objetos adequados à proposta pedagógica usada pelo professor. 

Hoje existem repositórios de objetos de aprendizagem de diversas áreas tanto no 

Brasil como no exterior, tais como MERLOT (www.merlot.org/merlot/index.htm), 

LABVIRT (www.labvirt.fe.usp.br), RIVED (www.rived.mec.gov.br), CESTA 

(www.cinted.ufrgs.br/CESTA) e Banco Internacional de Objetos Educacional 

(objetoseducacionais2.mec.gov.br). A FEB (Federação Educa Brasil) permite a 

busca por objetos de aprendizagem de 12 instituições parceiras com 16 repositórios 

em funcionamento (feb.ufrgs.br) (PARREIRA et. al, 2018). 

 A utilização de OAs vem crescendo significativamente à medida que melhora 

o modo como os objetos são armazenados e distribuídos na Internet. A tendência é 

que os objetos de aprendizagem tornem-se um padrão mundial de troca de 

informações entre sistemas de EaD, principalmente (PARREIRA et. al, 2018). 

Resnick e Varian (RESNICK e VARIAN, 1997 citados por LORENZI e 

SILVEIRA, 2011) definem Sistemas de Recomendação como sistemas que utilizam 

as opiniões de uma comunidade de usuários para auxiliar indivíduos a identificarem 

conteúdos de interesse em um conjunto de opções que poderiam caracterizar uma 

sobrecarga. Tradicionalmente, os SRs lidam com aplicações que juntam dois tipos 

de entidades: usuários e itens. A Internet tornou-se um ambiente ideal para que a 

personalização seja utilizada, já que as páginas web não possuem os mesmos 

problemas que as impressas, como custos de impressão e disposição dos anúncios. 

Além disso, os hábitos de navegação e consumo dos usuários podem ser 

rastreados, o que não é possível em outros meios de comunicação (CAZELLA, 

2006).  

A proposta deste Sistema de Recomendação envolve o emprego de 

metodologias ativas de aprendizagem, tornando o aluno o centro dos processos de 

ensino e de aprendizagem. Bergmann (2018) coloca que, nas metodologias ativas 

de aprendizagem, deve-se inverter a taxonomia proposta por Bloom, deixando o 

trabalho mais simples para ser feito em casa e o mais complexo para ser 
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desenvolvido em sala de aula, por meio da interação com os colegas e com o 

professor ou tutor. A Figura 2 apresenta a Taxonomia de Bloom. 

 
 

Figura 2 - Taxonomia de Bloom Fonte: (Adaptada de Bergmann, 2018) 

 De acordo com a Taxonomia de Bloom, a base da pirâmide envolve as 

atividades mais simples (lembrar-se, entender) e que podem ser realizadas em casa, 

no dever de casa. À medida que se sobe nos níveis da pirâmide, o nível de 

dificuldade vai aumentando (SILVEIRA et. al, 2019). 

O professor deve criar um ambiente propício para que exista um diálogo. Uma 

aula extremamente tradicional, expositiva, não permite que os alunos exponham 

suas dúvidas. É uma aula baseada nos itens de nível mais baixo da pirâmide da 

Taxonomia de Bloom (Figura 2) e a intenção das metodologias ativas de 

aprendizagem é fazer com que os alunos atinjam os níveis mais altos da pirâmide 

(BERGMANN, 2018). Muitos alunos não se sentem à vontade para realizar 

perguntas perante uma turma. É preciso estabelecer momentos em que o professor 

possa ficar mais próximo dos alunos, acompanhando atividades práticas individuais 

ou em grupo, permitindo um acesso mais facilitado (SILVEIRA et. al, 2019).  

 

 

ANÁLISE 
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 O Sistema de Recomendação proposto compreende os alunos em seis (6) 

estilos cognitivos, a partir das respostas dadas ao questionário proposto por Bariani 

(1998) e implementado computacionalmente por Geller (2004). O SR armazena os 

dados dos alunos, bem como o estilo cognitivo preferencial (dominante). Os estilos 

cognitivos são apresentados no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Estilos Cognitivos Preferenciais 

 Convergente  Divergente 
Lógico, disciplinado, conservador Cristiano, imaginativo 

Holista Serialista 
Trabalha no contexto global, com 

hipóteses complexas 
Trabalha com tópicos separados e com 

sequência lógica 
Impulsivo Reflexivo 

Detém-se pouco em ponderação e 
organização prévia 

Possui um pensamento organizado 

Fonte: Adaptado de Bariani (1998) e Geller (2004) 

  

Após a identificação do estilo cognitivo dominante dos alunos, a partir dos 

metadados dos Objetos de Aprendizagem (utilizando-se diferentes repositórios de 

aprendizagem), o algoritmo de recomendação define os OAs mais adequados, 

unindo-se as características de aprendizagem dos estilos cognitivos às atividades 

propostas na Taxonomia de Bloom. Para todos os estilos cognitivos utiliza-se a base 

da pirâmide (conhecimento). O Quadro 2 apresenta os níveis da pirâmide da 

Taxonomia de Bloom que são aplicados na recomendação dos OAs de acordo com 

os estilos cognitivos. 
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Quadro 2 - Perfis do Modelo de Aluno e Categorias da Taxonomia de Bloom 

Impulsivo Reflexivo 
Conhecimento (Lembrar-se) + Aplicação 

(Aplicar) 
Conhecimento (Lembrar-se) + 

Compreensão (Entender) 
Holista Serialista 

Conhecimento (Lembrar-se) + Avaliação 
(Avaliar) 

Conhecimento (Lembrar-se) + Análise 
(Analisar) 

Convergente Divergente 
Conhecimento (Lembrar-se) + 

Compreensão (Entender) + Aplicação 
(Aplicar) 

Conhecimento (Lembrar-se) + Avaliação 
(Avaliar) + Criação (Criar) 

Fonte: Os autores, 2019 

 
A Figura 3 apresenta uma arquitetura de alto nível do Sistema de 

Recomendação proposto. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3: Arquitetura de Alto Nível Fonte: Os autores, 2019 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metodologia de pesquisa que está sendo utilizada para o desenvolvimento 

deste Sistema de Recomendação é a Dissertação-Projeto, pois pretende-se 

implementar um protótipo. Segundo Ribeiro e Zabadal (2010), nesta metodologia o 

pesquisador caracteriza um determinado problema e desenvolve, então, um 

programa ou protótipo como prova de conceito para a solução desse problema. 
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Atualmente a equipe do projeto está trabalhando no estudo das diferentes 

tecnologias que serão empregadas e na modelagem do Sistema de Recomendação 

proposto. Entre as tecnologias em estudo está a plataforma Microsoft.Net. 
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Surdez e Acessibilidade:  
como desenvolver um site acessível para a comunidade surda em uma instituição de 

ensino tecnológica? 
 
 

Nanci Cecília de Oliveira Veras1 
Carla Algeri2 
Elis Regina Hamilton Silveira3 
 
 
RESUMO 
 
Esta proposta de pesquisa tem como objetivo geral reunir recomendações para tornar um site de 
internet acessível à população surda, especificamente o surdo pré-linguístico, que, segundo 
pesquisas, tem apresentado dificuldades para navegar na internet utilizando-se apenas da Língua 
Portuguesa. O site, objeto deste estudo, se refere a Instituição Federal de Ensino Bilíngue Libras-
Português no Sul do Brasil, tendo como público prioritário a comunidade surda, tradutores e 
intérpretes de Libras. Como metodologia, será realizada pesquisa bibliográfica exploratória e grupo 
focal com alunos surdos da Instituição Federal de Ensino Bilíngue Libras-Português no Sul do Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Surdez; site; internet; acessibilidade; educação tecnológica. 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research proposal is to gather recommendations to make an internet site 
accessible to the deaf population, specifically the pre-linguistic deaf, which, according to research, has 
had difficulty navigating the internet using only the Portuguese language. The site, object of this study, 
refers to the Libras-Portuguese Federal Bilingual Education Institution in Southern Brazil, having as its 
priority audience the deaf community, translators and interpreters of Libras. As a methodology, 
exploratory bibliographic research and focus group will be conducted with deaf students of the Libras-
Portuguese Federal Bilingual Education Institution in Southern Brazil. 
 
Deafness, website, internet, acessibility, tecnological education. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa, que neste momento está em fase de desenvolvimento, tem 

como objetivo reunir recomendações para criação de um site acessível para a 

população surda, especificamente surdo pré-linguístico, que, segundo pesquisas, 

tem apresentado dificuldades para navegar na internet utilizando-se apenas da 

Língua Portuguesa. 

Como objeto de estudo, será utilizado o site do Instituição Federal de Ensino 

Bilíngue Libras-Português no Sul do Brasil de educação profissional bilíngue em 

Libras/Português. A Instituição Federal de Ensino Bilíngue Libras-Português no Sul 

do Brasil faz parte da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica, criada 

pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Essas instituições atuam na oferta de 

educação profissional, científica e tecnológica, oferecendo cursos nos mais diversos 

níveis: qualificação profissional, educação de jovens e adultos, cursos técnicos, 

superiores e de pós-graduação. (Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-

2019). 

Essas instituições têm recebido cada vez mais alunos e servidores com 

deficiência, em parte pela maior inclusão destas pessoas na sociedade e em parte 

pela política de cotas tanto em processos seletivos para ingresso de estudantes 

quanto de servidores em concursos públicos, porém, o número de ingressantes 

ainda está aquém do esperado. 

No Censo Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 45,6 milhões de pessoas, 23,9% da população, declararam ter 

pelo menos um tipo de deficiência, seja do tipo visual, auditiva, motora ou 

mental/intelectual. Especificamente sobre deficiência auditiva, o mesmo Censo 

demonstra que há, no Brasil, uma população de 44.206 pessoas surdas; 1.798.967 

com grande dificuldade auditiva e ainda 7.574.145 com alguma dificuldade auditiva. 
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Segundo a Plataforma Nilo Peçanha, em 2018 o IFSC realizou 47.996 

matrículas. Considerando o semestre letivo de 2019/1, consta no Sistema 

Acadêmico institucional o registro de 780 alunos matriculados portadores de alguma 

deficiência. Deste grupo, 243 alunos são deficientes auditivos ou surdos. Somente 

no Câmpus Bilíngue são 122 alunos surdos matriculados, sendo 49 em cursos de 

Formação Inicial e Continuada, 36 em cursos técnicos integrados, 11 em cursos 

superiores e 26 matrículas em cursos de especialização. 

A Instituição Federal de Ensino Bilíngue Libras-Português no sul do Brasil, 

como integrante da Rede Federal, tem como missão “promover a inclusão e formar 

cidadãos, por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, 

difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural” (Plano de Desenvolvimento Institucional 

2015 - 2019).  

Tendo a palavra “inclusão” em sua missão, a contribuição de um site 

acessível para pessoas com deficiência seria um dos esforços da instituição no 

intuito de atrair pessoas com deficiência para seus processos seletivos, uma vez que 

este é um dos principais meios de comunicação com o público externo e, ainda, traz 

informações relevantes para os atuais estudantes. 

Este artigo está dividido em quatro seções, onde a primeira seção descreve 

a introdução a este trabalho; a seção dois descreve o aporte teórico de 

acessibilidade em website; e a seção três apresenta a proposta de análise de estudo 

de caso do referido ambiente e métodos que serão aplicados nesta pesquisa: 

automático e humano. Na seção quatro serão tecidas algumas considerações 

parciais, tendo em vista que a pesquisa está em desenvolvimento, e encerra-se com 

a lista da bibliografia utilizada para a pesquisa. 
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APORTE TEÓRICO 
 

Para uma análise bibliográfica inicial, além do conteúdo do eMAG e 

recomendações do W3C, foram utilizadas pesquisas realizadas no âmbito do 

Programa de Pós Graduação da Engenharia e Gestão do Conhecimento, da 

Universidade Federal de Santa Catarina (EGC/UFSC). 

Como autarquia do Governo Federal, a Instituição Federal de Ensino 

Bilíngue Libras-Português no Sul do Brasil segue as recomendações do Modelo de 

Acessibilidade Eletrônico (e-MAG), que tem como base as Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) do W3C. Segundo o e-MAG: 

 
“os padrões de acessibilidade compreendem recomendações ou diretrizes 
que visam tornar o conteúdo Web acessível a todas as pessoas, inclusive 
às pessoas com deficiência, destinando-se aos autores de páginas, 
projetistas de sítios e aos desenvolvedores de ferramentas para criação de 
conteúdo. A observação destes padrões também facilita o acesso ao 
conteúdo da Web, independente da ferramenta utilizada (navegadores Web 
para computadores de mesa, laptops, telefones celulares, ou navegador por 
voz) e de certas limitações de ordem técnicas, como, por exemplo, uma 
conexão lenta, a falta de recursos de mídia, etc” (eMAG Modelo de 
Acessibilidade em Governo Eletrônico, 2014, s.p.).  

 

Essas recomendações são destinadas tanto a desenvolvedores Web quanto 

a conteudistas e tratam da acessibilidade de modo geral - ou seja, que atendem a 

todos os tipos de deficiência. 

Nesse sentido (FLÔR, 2016) menciona que o comportamento da pessoa 

surda é influenciado pelo modo como é possibilitado o acesso de dados ao usuário e 

para a pessoa surda pré-linguística, essa compreensão se entrelaça com o acesso 

ao conhecimento para a constituição do pensamento. (RIBAS, 2018, p.132). 

(PIVETTA, 2016) diz que o uso único de imagens se restringe a interpretações 

textuais menos complexas e (LAPOLLI, 2014) corrobora com os autores citados, 

explicitando que as narrativas infográficas cooperam para a aprendizagem e avanço 

do conhecimento para as pessoas surdas. 
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PROPOSTA DE ESTUDO 

 

A pesquisa tem como intuito apoiar o desenvolvimento em forma de projeto 

piloto para o novo Website para o Câmpus Bilíngue, tornando-o acessível por meio 

de proposição de diretrizes, critérios, técnicas e ferramentas auxiliares para eliminar 

ou minimizar as barreiras de acessibilidade nos sites, sendo os tópicos de 

acessibilidade de conteúdos os mais conhecidos nesses termos. 

Assim, como o documento oficial para implementação de acessibilidade em 

sites do Governo Federal (eMAG) não traz orientações específicas sobre público 

surdo, esta pesquisa propõe um levantamento das melhores práticas para 

atendimento desse público. Durante a pesquisa teórica já iniciada sobre o “estado da 

arte”, com bibliografia pertinente da área, serão elencados conceitos e práticas para 

definição de um site acessível ao público surdo pré-linguístico.  

Em um segundo momento, serão utilizados testes de usabilidade, 

primeiramente com a ferramenta automática Avaliador e Simulador de Acessibilidade 

em Sítios (ASES). Após a pesquisa será aplicada em um grupo focal, formado por 

usuários surdos do site do Câmpus Palhoça Bilíngue para apontar pontos fortes e 

fragilidades, bem como colher sugestões. Serão escolhidos usuários de diversos 

cursos e níveis de ensino (técnico, graduação e pós-graduação). Em um terceiro 

momento, os dados serão compilados para construção de uma proposta de site 

acessível ao público surdo. 

A pergunta que orienta esta pesquisa é: Como possibilitar melhora do uso do 

site da Instituição Federal de Ensino Bilíngue Libras-Português no Sul do Brasil 

tornando-o acessível para os usuários. 
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

 

Como autarquias do Governo Federal, as instituições da Rede Federal estão 

sujeitas à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011), que 

em seu Capítulo I, artigo 7, parágrafo terceiro, define como um dos requisitos à 

manutenção de sites na internet por órgãos do setor público usar modos que  

garantam a acessibilidade para as pessoas com deficiência, porém, a legislação não 

apresenta um modelo detalhado do que seria um site totalmente acessível. O site 

eMAG, do Governo Federal, traz diversas recomendações, mas não apresenta 

modelos de site acessíveis para os diversos públicos, e mais especificamente para o 

público-alvo deste estudo, o surdo pré-linguístico.  

Durante uma pesquisa bibliográfica inicial, foram encontrados trabalhos que 

tratam da utilização da internet por pessoas surdas e a forma como este público 

interpreta a informação disponível. Assim, pretende-se reunir referenciais para 

apresentar uma proposta de site com recursos de acessibilidade que tenha 

viabilidade de implantação no site para a Instituição Federal de Ensino Bilíngue 

Libras-Português no Sul do Brasil e  que permita o acessibilidade para os ususários.  
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RECURSOS TECNOLÓGICOS EM AMBIENTES VIRTUAIS DE
ENSINO APRENDIZAGEM – REVISÃO SISTEMÁTICA DA

LITERATURA 
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RESUMO:

Este trabalho é um estudo bibliográfico sobre recursos tecnológicos que auxiliam pessoas surdas em
ambientes  virtuais  de  ensino  aprendizagem levando  em consideração  o  uso  de  componentes  e
suportes visuais  da língua de sinais.  Com isso,  pesquisou-se trabalhos acadêmicos que retratem
pesquisas relevantes sobre o design e ferramentas aplicadas a AVEAS a fim de torná-los acessíveis
para pessoas surdas. O embasamento teórico é resultado da Revisão Sistemática da Literatura –
RSL, que seguiu o método  Cochrane, com pesquisa nas bases  Science Direct, Scopus e  SciELO,
consideradas interdisciplinares. Ainda são retratados ao longo deste trabalho, dois AVEAS que são
desenvolvidos para melhoria na acessibilidade de pessoas surdas. As discussões são resultado da
RSL  sobre  os  trabalhos  encontrados  em  consonância  dos  ambientes  apresentados  no
desenvolvimento. Nas conclusões são apresentadas lacunas para outras pesquisas na área. 

PALAVRAS-CHAVE: TDIC; Educação; Acessibilidade; Surdos; AVEA. 

INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Palhoça Bilíngue, em seus

eixos têm a oportunidade de pesquisar atividades de ensino e novas tecnologias

para pessoas surdas, tanto na modalidade escrita quanto na modalidade sinalizada.

O termo bilíngue utilizado no próprio nome da instituição, expõe justamente o que se

espera para o ensino dessas pessoas, o Português como segunda língua (L2) e a

língua de sinais como primeira língua (L1). Nesta instituição, as tecnologias digitais

da  informação  e  comunicação  –  TDICS,  oferecem  suportes  importantes  para  o

avanço das pesquisas na área educacional e promovem a inclusão das pessoas

1Especialista, Instituto Federal de Santa Catarina - Multimídia, Palhoça – Santa Catarina, Brasil, 
daniel.scandolara@gmail.com.
2Doutora, Universidade Federal de Santa Catarina – Engenharia e Gestão do Conhecimento, Florianópolis – 
Santa Catarina, Brasil, vrulbricht@gmail.com.
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surdas em ambientes virtuais de ensino aprendizagem. O ambiente utilizado para

pesquisas é o Moodle, servindo como suporte às aulas presenciais ou a distância, e

por ser software livre apoia a aprendizagem dos alunos da instituição. A tecnologia

digital  da  informação  e  comunicação,  permite  utilizar  a  internet  no  contexto

educacional para a aprendizagem e como canal de disseminação de conhecimento.

Mesmo assim existem barreiras na acessibilidade de pessoas surdas,  sejam por

causas geográficas, falta de tecnologia no ambiente educacional ou escassez de

materiais em língua de sinais, ainda são percebidas outras questões relacionadas a

perdas sensoriais, cognitivas ou funcionais. As pessoas surdas com perda total da

audição, são impedidas de participar em contextos de Ambientes Virtuais de Ensino

Aprendizagem – AVEA, por faltarem atividades e recursos que as integrem por meio

da Língua Brasileira de Sinais – Libras.

Embora existam sistemas para conversão da língua portuguesa escrita para

Libras com o uso de Avatares 3D, estes não são um caminho para a comunicação

mais eficaz das pessoas surdas, por não serem bidirecionais, assim, não se percebe

uma melhoria na participação destes sujeitos em AVEAS. Com a RSL desenvolvida

neste trabalho é possível entender alguns problemas com o uso de conteúdos em

texto.  Isso  se  dá  tendo  em  vista  que  as  pessoas  surdas  não  têm  as  mesmas

habilidades de comunicação das ouvintes, existindo variações entre pessoas surdas

profundas, que oralizam ou não, que tem contato com o português na modalidade

escrita ou não. No contexto dos surdos profundos, as habilidades de comunicação

também estão inevitavelmente associadas às famílias, pela influência que lhes foi

proporcionada e o contato com há Libras desde o nascimento, sua participação na

sociedade e as políticas de inclusão desenvolvidas no ambiente escolar.

Algumas pesquisas são feitas a fim de proporcionar AVEAS mais acessíveis,

no  contexto  deste  trabalho  são  apresentados  dois  ambientes.  O  primeiro  é  o

WEBGD – disponível em https://webgd.egc.ufsc.br, sendo um ambiente que permite

atividades  em comunidades  de  prática  e  colaboração.  O  ambiente  é  mantido  e

desenvolvido pelo LAMID no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão
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do Conhecimento (PPGEGC). Seus recursos acessíveis são perceptíveis já na tela

de login em que é apresentando um intérprete em língua de sinais explicando do

que trata-se a página. O segundo é Moodle Palhoça Bilíngue – disponível em http://

moodle.palhoca.ifsc.edu.br,  sendo um ambiente desenvolvido e mantido por  uma

equipe multidisciplinar que atua no Instituto Federal de Santa Catarina no Campus

Palhoça Bilíngue. O ambiente tem recursos visuais em língua de sinais apenas na

página interna (usuário logado).

Frente as práticas pedagógicas para alunos ouvintes, os ambientes virtuais

de ensino aprendizagem geralmente são adaptados para línguas escritas e orais,

não apresentando autonomia e apoio a língua visual espacial, fragilizando o aspecto

visual  do  sujeito  surdo  nesse  ambiente  inserido.  Iniciativas  como  os  ambientes

citados,  se  estivem em constante  desenvolvimento  garantem uma aprendizagem

significativa  e  acessível  e  proporcionam  uma  prática  pedagógica  inovadora.  As

práticas  inovadoras  aliadas  a  TDICs,  são  formas  de  evitar  apenas  reproduzir

conteúdos e materiais, mas sim usar novas estratégias para fornecer acessibilidade

apoiando o aprendizado das pessoas surdas. Com isso, surge a seguinte pergunta

para o trabalho: “quais recursos visuais para pessoas surdas são desenvolvidos em

ambientes virtuais de ensino aprendizagem?”.

Revisão Sistemática da Literatura

A Revisão Sistema da Literatura – RSL, é considerada uma prática empírica

que auxilia na identificação, avaliação e interpretação de questões de pesquisas.

Também  tem  objetivo  de  auxiliar  na  fundamentação  teórica  e  reunir  de  forma

sistematizada um conjunto de trabalhos realizados na área pesquisada. A RSL deste

trabalho fundamenta a recuperação e avaliação de estudos científicos que abordam

a educação de surdos em ambientes virtuais de ensino aprendizagem.

A RSL foi realizada no mês de Maio de 2019 e seguiu o método da Cochrane

Collaboration 2018. O método apresentado traz dez princípios de colaboração a fim

de  auxiliar  pesquisadores  a  encontrar  decisões  nas  áreas  clínicas,  bem  como
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recuperar  trabalhos  desenvolvidos  na  área.  Entretanto  mesmo  o  método  sendo

conhecido na área da saúde, considera-se pode ser adotado por outras áreas como

é  o  caso  da  mídia  na  educação  no  PPGEGC.  Isso  porque  o  PPGEGC  é

interdisciplinar  e  concebe  a  RSL  como  forma  de  garantir  a  manutenção  e  a

preparação  dos  trabalhos  encontrados,  além  de  contribuir  para  que  outros

pesquisadores consigam replicar a pesquisa. Entre os fatores que influenciam o uso

desta RSL estão (Cochrane do Brasil, 2018): Colaboração, Conta com o entusiasmo

de  indivíduos,  Evitar  duplicação,  Minimizar  vieses,  Atualização,  Esforço  por

relevância,  Facilitar  acesso,  Assegurar  qualidade,  Continuidade,  Permitir  ampla

participação.

Os princípios citados auxiliam na projeção da RSL, aproximando leitores e

pesquisadores dos trabalhos relacionados no contexto da pesquisa, essa questão

tem o objetivo de diminuir o esforço sem relevância, aumentando a colaboração e

continuidade,  facilitando e assegurando a qualidade ao acesso dos trabalhos da

área.  A  RSL  para  esta  pesquisa  levou  em  consideração  quesitos  para  sua

construção que são explicados abaixo:

1. Em  primeiro  lugar  a  definição  do  tema  a  ser  pesquisado.  O  tema  para

construção da RSL é entender as influências da linguagem visual nos sujeitos

surdos em ambientes virtuais de aprendizagem. As áreas de educação de

surdos,  linguagem  visual  e  ambientes  virtuais,  relacionam-se  com  outras

áreas de pesquisa mais amplas, então o objetivo foi encontrar por trabalhos

científicos que tenham em seu teor o assunto surdez e ambientes virtuais. O

acesso de pessoas surdas nos ambientes virtuais de aprendizagem leva em

consideração aspectos visuais, bem como a língua de sinais. Nesse sentido,

o tema tem como pergunta central: como ocorre a acessibilidade de surdos

com referência na linguagem visual em ambientes virtuais de aprendizagem?

2. Em segundo lugar após a definição da pesquisa, o próximo passo foi realizar

uma busca prévia em português no Google acadêmico, com o objetivo de

verificar  os  conteúdos  existentes  acerca  do  tema.  As  palavras-chave
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utilizadas para a primeira pesquisa em Português e inglês foram: educação,

acessibilidade,  surdos,  letramento  visual  e  AVEA,  com  os  operadores

booleanos “AND”. 

3. No Google acadêmico houve um retorno de 139 resultados,  entre artigos,

documentos  e  livros.  Para  esta  RSL apenas  são  considerados  os  artigos

científicos.  A  estratégia  utilizada  para  seleção  foi  a  opção  classificar  por

relevância e após a leitura de todos os títulos dos trabalhos que retornaram

com a busca, foi possível incluir apenas um artigo na RSL. Isto se justifica

porque todos os títulos são dados que não são referentes a pesquisa das

palavras-chave definidas. 

4. Com  o  baixo  retorno  de  trabalhos  relacionados,  a  estratégia  foi  escolher

bases  consideradas  interdisciplinares,  como  Science  Direct,  Scopus e

SciELO. Entendeu-se nesse caso que as pesquisas realizadas anteriormente

no google acadêmico não trouxeram trabalhos suficientes e significativos para

auxiliar na composição bibliográfica do trabalho.

5. A questão abordada inicialmente precisa de suporte para ser aprofundada,

assim, a busca nas bases descritas “Science Direct, Scopus e SciELO” foram

executadas  com  as  mesmas  palavras-chave  mas  em  inglês:  education,

accessibility,  deaf,  visual  literacy, virtual environment e  com os operadores

booleanos “AND”. 

6. As estratégias utilizadas para pesquisas nas bases é elaborada da seguinte

forma: primeiramente a pesquisa foi realizada na Scopus e gerou apenas um

resultado que retrata um evento “10th International Conference on Universal

Access  in  Human-Computer  Interaction,  UAHCI  2016”,  desta  forma  foi

desconsiderado, pois as palavras-chave encontradas estavam separadas em

trabalhos diferentes. Na plataforma SciELO aplicando a mesma pesquisa não

se  obteve  resultado.  Na  plataforma  Science  Direct  foram  encontrados  66

resultados. Os autores desta forma criaram uma biblioteca individual, leram
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na íntegra os títulos e resumo dos trabalhos e realizaram a triagem para a

construção do embasamento teórico.

7. Com a etapa de coleta de artigos finalizada, contando com os resultados da

base  Science  Direct  e  google  acadêmico,  foi  realizada  uma  triagem  com

referência  na  pertinência  e  completude  dos  artigos  através  da  leitura  dos

títulos e resumos, levando em consideração a relevância dos mesmos. Na

tabela 1 é possível visualizar os artigos encontrados e selecionados.

BASE ENCONTRADOS SELECIONADOS

Google acadêmico (Português) 139 1

SciELO Brasil (Scielo.org) 0 0

Scopus 0 0

Science Direct 66 5

Total 205 6

Tabela 1: artigos selecionados para leitura na íntegra. Fonte: os autores, 2019.

Os artigos selecionados conforme tabela 1, foram lidos na íntegra, e

utilizados para o embasamento teórico sobre o tema. Os artigos selecionados

estão presentes na tabela 2 e tratam temas como acessibilidade, surdez e

ambientes de aprendizagem.

BASE AUTOR TÍTULO

Google 

acadêmico

Pivetta, Saito e Ulbricht Surdos e Acessibilidade: Análise de um

Ambiente Virtual de ensino e Aprendizagem

Science Direct
Fajardo, Markel e

Salmerón

Technology for supporting web information

search and learning in Sign Language

Science Direct

Aristizábal, Cano,

Collazos, Benavides,

Moreira e Fardoun

Digital transformation to support literacy

teaching to deaf Children: From storytelling to

digital interactive storytelling

Science Direct
Pontes, Duarte e

Pinheiro

An educational game to teach numbers in

Brazilian Sign Language while having fun

Science Direct Laabidi, Jemni, Ayed, Learning technologies for people with
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Brahim e Jemaa disabilities

Science Direct
Karpouzis, Caridakis,

Fotinea e Efthimiou

Educational resources and implementation of

a Greek sign language synthesis architecture 

Total 6

Tabela 2: artigos utilizados. Fonte: os autores, 2019.

8. Para  exclusão  dos  198  artigos  segue-se  o  seguinte  parâmetro:  não  ter

contexto  com  o  conteúdo  pesquisado,  ou  então  palavras-chave  estavam

dispostas  aleatoriamente  em  seus  textos,  não  formando  um  conceito

pertinente ao trabalho. Um exemplo a citar: alguns dos artigos não relatam

sobre de acessibilidade em de pessoas surdas frentes a tecnologia mas sim

sobre acessibilidade física em empreendimentos, fato este que não é ligado

ao tema norteador.

9. Não foram encontrados artigos de revisão sistemática com a estratégia de

busca de palavras chaves anteriormente descritas.

10. Através  dos  artigos  encontrados  tornou-se  possível  organizar  uma

resposta bibliográfica sobre a pesquisa.

DISCUSSÕES

Nesta seção são apresentados os trabalhos encontrados a partir da RSL, que

auxiliam na resposta a seguinte questão: quais recursos tecnológicos para pessoas

surdas são percebidos em AVEAS?. Com isso, é abordada a educação de surdos

em  AVEAS,  tecnologias  desenvolvidas  para  pessoas  surdas  em  contextos

educacionais  e  as  possibilidades  que  o  Moodle  oferece  com  base  em  dois

ambientes já desenvolvidos voltados para a acessibilidade das pessoas surdas.

Educação de surdos em ambientes virtuais

O aumento de cursos EaD no Brasil e no mundo, popularizaram o Moodle, no

entanto além de ser uma plataforma para o ensino a distância pode ser utilizado

também em cursos presenciais. Em suma é um ambiente que permite a colaboração
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de alunos e professores na disseminação e construção de conhecimento.  Ainda

assim,  faz-se  necessário  abordar  questões  relativas  a  suas  adaptações  para

pessoas surdas, um dos objetivos deste trabalho.

A educação de surdos tem um papel fundamental sobre o ponto de vista das

reais  necessidades,  principalmente  quando  pensa-se  sobre  o  desenvolvimento

social, humano e tecnológico. O aprimoramento de ambientes virtuais vêm sendo

pensados por instituições públicas e privadas, mas moldadas às necessidades dos

alunos que são acolhidos nas instituições. A potencialidade da educação está no

fator  da  adaptação  dos  ambientes  virtuais  e  também  na  sensibilidade  dos

professores  que  atendem  a  essas  pessoas.  Algumas  barreiras  ainda  são

encontradas  neste  contexto  de  adaptações  em  ambientes,  (PIVETTA,  SAITO  e

ULBRICHT, 2014) descrevem que a Língua de sinais deveria ser utilizada aliada ao

conteúdo textual para melhorar a compreensão das pessoas surdas.

O campo pedagógico dos AVEAS permite desenvolver ações no campo da

gestão de aprendizagem que estão intimamente ligadas ao desenho pedagógico.

Tais ações são desenvolvidas com pauta na produção de tutoriais, estratégias de

trabalho e produção de materiais didáticos que devem atender as expectativas e

necessidades  de  um determinado  público-alvo  (SARTORI,  2006). Com base  no

público-alvo é que são pensadas as estratégias que buscam implantar metodologias

que oferecem acessibilidade a  pessoas surdas.  Então AVEAS acessíveis,  assim

como, os ambientes virtuais WEBGD e Moodle Campus Palhoça são exemplos que

serão aprofundados no corpo desta pesquisa.

Tecnologias desenvolvidas para pessoas surdas no contexto educacional

O suporte tecnológico é fundamental para qualquer área de conhecimento,

mas  deve  ser  aplicado  ao  contexto  das  pessoas  que  o  necessitam.  Algumas

estratégias  servem de mecanismos  de  acessibilidade  em ambientes  web,  sejam

através de hiperlinks ou sistemas adaptados. Nesta RSL foi possível acompanhar

alguns trabalhos que visam o desenvolvimento das pessoas surdas, pois, a língua
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de sinais está constantemente sendo apresentada ao mundo digital, mas ainda à

implicações  tecnológicas  que  impõe  dificuldades  à  implantação  de  estratégias

acessíveis  em AVEAS. O uso de hiperlinks por  exemplo é uma estratégia muito

comum em conteúdos realizados para pessoas ouvintes, mas no caso dos surdos

seria  uma ferramenta  que  causa lentidão  ao  encontrar  informações quando não

estão incorporadas de maneira visual (FAJARDO, VIGO e SALMERÓN, 2009).

Para Fajardo, Vigo e Salmeron, além dos hiperlinks há uma necessidade de

complementares pesquisas em mecanismos de busca levando em conta requisitos

da língua de sinais. Para os autores, essa é uma ideia inovadora apesar de ter sido

referenciada no ano de 2009 reforça a maneira de como os surdos podem efetuar

buscas através de língua de sinais. Eles criaram um sistema que apesar de não ser

um motor de busca como “google” ou “bing”, e parece ser indicado para busca de

sinais em um banco específico de dados. Tal recurso poderia ainda estar aliado a

AVEAS.

A tecnologia digital permite a incorporação da língua de sinais em contexto

nunca antes pensados, permitindo traduções com Avatares 3D em língua de sinais a

partir  do texto.  Alguns trabalhos buscam neste mesmo quesito produzir  Avatares

aliados a banco de dados com sinais que sejam capazes de realizar a tradução da

língua de sinais em AVEAS. A maior dificuldade neste sentido está na representação

que  recursos  lexicais  suportam  e  ao  moroso  processamento  dos  Avatares  com

relação  ao  banco  de  dados  que  utilizam.  A  questão  central  de  uma  proposta

baseada em Avatar 3D é alcançar uma variedade de representação de materiais e

estruturação perceptível e ergonômica e que leve em consideração a arquitetura de

sistema e a gerência que este faz com o conteúdo que apresenta (KARPOUZIS,

CARIDAKIS, FOTINEA, EFTHIMINOU, 2007).

Tendo em vista  as características de comunicação que a língua de sinais

embarca, os trabalhos encontrados na RSL, apontam que existem barreiras ligadas

ao desenvolvimento de plataformas para suporte a tecnologia baseada em Avatares

3D.  Outro  impeditivo  ainda é  a  complexidade fonológica  da  Libras  (KARPOUZIS,
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CARIDAKIS, FOTINEA, EFTHIMINOU, 2007). Um dos pontos positivos de um trabalho

deste cunho é a construção de um repositório de sinais reutilizáveis e extensíveis e

se aliadas ao contexto educacional fornecem desenvolvimento para alunos surdos.

O Moodle e suas possibilidades

Plataformas  são  desenvolvidas  em  contextos  educacionais,  não  apenas

baseadas no Moodle, mas também em plataformas que compreendem a construção

de games para pessoas surdas. Recursos para games não são simples plataformas

mas sim multiplataformas, altamente digitais, sendo soluções totalmente diferente

das outras plataformas conhecidas para games, isto porque, são baseadas numa

perspectiva cognitiva, que promove a cultura surda como requisito para os jogos

(PONTES, DUARTE e PINHEIRO, 2018). Jogos podem ser implementados em AVEAS

como o Moodle, com algumas adaptações servem como recursos pedagógicos e de

engajamento em disciplinas. Na busca da RSL foi possível encontrar um jogo para

ensino de Língua de sinais conforme visto na figura 1. O trabalho se assemelha

muito ao contexto de um projeto desenvolvido no ano de 2017 no AVEA do Instituto

Federal  de  Santa  Catarina  –  Campus  Palhoça  Bilíngue  (IFSC-PHB).  A  principal

diferença é que Pontes, Duarte e Pinheiro (2018) definem o contexto do trabalho a

multiplataforma de games, enquanto a projeto do IFSC-PHB está ligada ao Moodle e

é aplicada no contexto educacional para alunos surdos e ouvintes do ensino médio

da referida  instituição.  A figura  2,  retrata  o  trabalho desenvolvido  no Moodle  do

IFSC-PHB.

Figura 1: Jogo em Libras – Plataforma. Fonte: Os autores, 2019. Adaptado de Pontes, Duarte
e Pinheiro (2018).
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Figura 2:  Jogo em Libras – Plataforma Moodle – PHB. Fonte: Os autores, 2019.

Além da possibilidade de atividades e games para AVEAS, estes permitem

aprendizagem e acesso a uma interação sem precedentes, como possibilidades de

fazer  upload e  download de vídeos em língua de sinais, utilizar a câmera  webcam

em fóruns e bate-papos, além de inúmeras ferramentas de texto que reforçam o

aprendizado da língua portuguesa escrita.  Assim,  o  maior  desafio  é  aprimorar  e

projetar as interfaces que as pessoas surdas utilizam, tendo como principal objetivo

sua inclusão.

Além  de  repensar  interfaces  são  necessários  métodos  de  avaliação.

Tendências destes conceitos são perceptíveis em trabalhos como os de (PIVETTA,

SAITO  e  ULBRICHT,  2014),  que  avaliam  AVEAS  quanto  aos  seus  recursos

acessíveis. Uma das conclusões das autoras é a importância do uso da Língua de

Sinais  em  conjunto  ao  português  na  modalidade  escrita,  isto  porque  os  alunos

surdos assim conseguem realizar comparações entre as duas línguas aumentando

sua interação e comunicação.

O Moodle Campus Palhoça Bilíngue sofre desde o ano de 2012 algumas

adaptações que visam aprimorar a acessibilidade de pessoas surdas na instituição.

Uma das adaptações mais recentes foi executada na página de usuário logado, em

que, qualquer usuário ao passar o mouse sobre uma determinada imagem/ícone de

curso percebe a troca por  um GIF animado em língua de sinais.  Na figura 3,  é

possível perceber a interação que uma proposta bilíngue aborda, pois, utiliza-se uma

imagem com o nome do curso na língua portuguesa e em seguida apresenta-se em

língua de sinais a mesma informação. 
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Figura 3: Ícones em língua de sinais. Fonte: Os autores, 2019.

Para  os  AVEAS desenvolvidos,  sejam os  apresentados  neste  trabalho  ou

outros que possam estar em fase de desenvolvimento, é necessário que pessoas

surdas participem do processo.  Na maioria  dos casos os  surdos são indagados

apenas quando a proposta está pronta, então os autores deste trabalho acreditam

na importância do sujeito surdo como peça fundamental no desenvolvimento. Além

do  Moodle-PHB,  outra  proposta  de  AVEA é  desenvolvida  no  programa  de  pós-

graduação  em  engenharia  e  gestão  do  conhecimento  na  área  de  mídias  do

conhecimento. A figura 4, apresenta a tela de login do AVEA com intérprete em

língua de sinais.

Figura 4: Tela de login—Moobi.Fonte: Os autores, 2019. Disponível em:
<https://webgd.egc.ufsc.br/>.
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O  ambiente  Moodle  é  disseminado  e  aprimorado  a  fim  de  proporcionar

acessibilidade a pessoas surdas; ambiente batizado de MOOBI é um sistema de

colaboração que oferece a oportunidade de incluir pessoas surdas em um AVEA

mais acessível. A ferramenta apresentada na figura 4, de uma forma simples exclui

uma das barreiras linguísticas que as pessoas surdas têm em ambientes virtuais,

justamente por permitir que as pessoas surdas tenham acesso a tradução do menu

que estão acessando. 

Os  encontrados  a  partir  da  RSL  são  considerados  relevantes  para

desenvolvimentos, no entanto, novas adaptações e sua disseminação em ambientes

educacionais são necessárias, pois ferramentas devem dar suporte a acessibilidade

em ambientes virtuais de ensino aprendizagem, levando as pessoas surdas a terem

uma educação melhor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de propostas que auxiliem as pessoas surdas no quesito

de  acessibilidade  em  ambientes  virtuais  de  aprendizagem  é  uma  lacuna  a  ser

pesquisada constantemente. Além disso se percebe a necessidade de entender as

barreiras que o sujeito surdo encontra ao acessar ambientes virtuais levando em

consideração suas diferenças linguísticas e culturais.  Com novos desenvolvimentos

e pesquisas as TDICS proporcionam uma melhoria na maneira como os conteúdos e

ambientes estão dispostos e trazem evolução significativa nesse contexto.

Os artigos encontrados na revisão sistemática da literatura demonstram que

apesar  dos  desenvolvimentos  em  consonância  a  tecnologia,  ainda  assim  há

dificuldades  linguísticas  das  pessoas  surdas  em  ambientes  virtuais  de

aprendizagem.  Então  fica  evidente,  tendo  em  vista  as  barreiras  históricas  das

pessoas surdas, que as pesquisas vem demonstrando uma preocupação maior de

pesquisadores sobre o contexto de inclusão. As barreiras percebidas nos processos

de  formação  dessas  pessoas  quando  mal  encaminhadas  podem refletir  em um

dificuldade maior no uso de ferramentas tecnológicas que seriam o suporte para sua
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evolução.  Sobre  as  dificuldades  linguísticas,  o  uso  da  língua  portuguesa  como

segunda língua é um fator a ser discutido e implantado em AVEAS uma vez que a

pessoa surda utiliza a língua de sinais como primeira língua.

Os  trabalhos  encontrados  revelam que  ambientes  acessíveis  exigem uma

série de procedimentos metodológicos, fornecendo uma barreira tecnológica para

professores e alunos surdos. Além da adaptação do próprio ambiente é necessário

que propostas de materiais didáticos sejam elaborados a fim de tornar o acesso

facilitado.  Nos ambientes virtuais de aprendizagem a comunicação deve ser clara e

objetiva para que não haja confusão no acesso das pessoas surdas.

Com  a  RSL  não  foram  encontrados  resultados  de  pesquisas  sobre  o

letramento visual de pessoas surdas em AVEAS. Seria essa outra lacuna para uma

melhoria no desenvolvimento de ambientes virtuais mais acessíveis e de propostas

de  adaptação.  É  necessário  ainda  repensar  em  AVEAS,  seus  desenhos,

implementações, validações, assistência e serviços, tendo em vista que são etapas

que as pessoas surdas perpassam para ter acesso a conteúdos e disciplinas no

contexto educacional.
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