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O projeto “Para Além da Visão: um estudo do processo de ensino-aprendizagem de 

língua espanhola em EaD para deficientes visuais”
1
,que teve seu início no ano de 2010, 

tem como um dos objetivos desenvolver análise das interações entre pessoas com 

deficiência visual (PDVs) e as novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

no âmbito do processo de ensino/aprendizagem de língua espanhola. Ancorado neste 

objetivo, o grupo realizou pesquisas e desenvolveu um curso online acessível de 

espanhol como língua estrangeira para PDVs que teve sua implementação no mês de 

dezembro de 2012 com uma turma piloto composta por oito alunos. 
Quando se fala em acessibilidade, uma das grandes questões é de como as 

ferramentas do mundo tecnológico podem ajudar as PDVs a ter acesso ao 

conhecimento e, principalmente, ao aprendizado de uma língua estrangeira (LE), posto 

que hoje em dia aprender uma LE é um fato cada vez mais importante para formação 

pessoal e profissional. Por isso, pensou-se em como promover equidade de oportunidades 

para videntes e para PDVs, pois apesar dos avanços tecnológicos e da Educação a 

Distância (EaD) ainda há muito a ser conquistado no que diz respeito ao público com 

deficiência (LINHATI e ZILLI, 2012). 

Com base no exposto, os objetivos deste trabalho são de observar e apontar as 

dificuldades iniciais das PDVs ao acessar o ambiente de interação, Moodle, que está 

sendo utilizado para a realização do curso; os métodos utilizados para auxiliar no 

acesso e na localização no ambiente e o processo de desenvolvimento e do material 

produzido para o curso online. A partir destas observações e dos debates gerados pelas 

mesmas, será possível, aos poucos, ir aperfeiçoando este trabalho de promoção de 

acessibilidade. 

Foram escolhidas, então, algumas das dificuldades iniciais do curso para 

debater e compartilhar com os grupos interessados na área. A primeira delas se refere 

ao contato inicial dos alunos com o ambiente virtual utilizado, Moodle. A segunda 

dificuldade aqui destacada se trata do processo de desenvolvimento do conteúdo 

didático do curso, pelo grupo de pesquisa. A partir destas primeiras dificuldades com a 

turma buscaram-se soluções para as mesmas. 
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No que se refere à primeira dificuldade é possível apontar o preenchimento de 

login e senha para o acesso ao ambiente virtual do curso, uma vez que os alunos 

tiveram problemas em encontrar tal campo de informação e ainda dificuldade em 

acessar por problemas com a senha provisória fornecida pelo sistema. A senha 

provisória é constituída de letras minúsculas e maiúsculas, o que acabou atrapalhando 

os alunos no início. Além disso, também há o excesso de informação na página inicial 

(Fig 1.) do Moodle o que compromete a localização dos alunos no ambiente.  

No que diz respeito a esta dificuldade, o professor coordenador do grupo de 

pesquisa entrou em contato com a equipe técnica do AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) Moodle para uma possível solução, reportando os problemas e houve 

uma adaptação para que as próximas senhas provisórias sejam geradas sem a mescla de 

letras maiúsculas e minúsculas. O NTE (Núcleo de Tecnologia) da instituição ainda 

autorizou a criação de uma porta dos fundos para o Moodle, de maneira que os campos 

de login e senha abram em uma página separada agilizando o acesso dos PDVs ao 

conteúdo.  

 

 
 

Figura 1. Página inicial do AVA Moodle
2
. 

 

O segundo ponto tem como intenção compartilhar a experiência e as 

dificuldades na produção de materiais didáticos online voltados ao público deficiente 

visual. Uma das dificuldades encontradas pelo grupo, por exemplo, foi no momento de 

desenvolver exercícios de V ou F, um tipo de exercícios mais comum em materiais 

desenvolvidos para o público vidente. O grupo pesquisou materiais e entrou em contato 

com PDVs para saber a melhor forma de propor este tipo de exercício ao público alvo. 

Com isso a solução foi adaptar o exercício empurrando e espaço para respostas para o 

final da frase. 
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A partir destas experiências e de trocas de informação com outros grupos e 

pesquisadores, o “Além da Visão” pretende, aos poucos, adaptar-se e criar condições de 

acessibilidade aos PDVs, bem como multiplicar a conscientização de tal fator no que 

diz respeito aos demais cursos online. 
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