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Resumo. Este artigo apresenta o Calculando, um software projetado para 

servir como facilitador nas práticas didático-pedagógicas no ensino de 

matemática básica. Ele caracteriza-se como um software assistivo uma vez 

que considera as particularidades de aprendizes com deficiência visual 

parcial e deficiência intelectual durante o seu projeto, contemplando recursos 

que permitem a interação dos mesmos com as funcionalidades do ambiente. 

Acredita-se que o desenvolvimento de ferramentas educacionais acessíveis 

enriquece o processo de ensino-aprendizagem e promove a sociedade 

inclusiva. 

1. Introdução 

A área da Educação enfrenta, nos dias atuais, o grande desafio de incluir aprendizes com 

deficiência nas salas de aula do ensino regular [Ministério da Ciência e Tecnologia 

2012]. Este fato tem impactado no desenvolvimento de novos softwares educacionais 

que, a partir de agora, precisam contemplar além de conteúdos pedagógicos e estratégias 

de ensino, também recursos de acessibilidade que permitam a interação de uma variada 

gama de aprendizes, respeitando as suas diferenças.  

 Nesta perspectiva enquadra-se a proposta do Calculando que tem como objetivo 

disponibilizar um ambiente didático por meio de um objeto virtual capaz de facilitar e 

enriquecer o processo de ensino-aprendizagem envolvendo conteúdos da matemática 

básica. Esta proposta baseia-se em estudos já comprovados sobre o potencial 

pedagógico dos jogos na melhoria da educação em geral e, em especial, dos aprendizes 

com deficiência [Gioca 2009][Rossit 2010].  

 São vislumbrados, como públicos-alvo beneficiados pelo software, aprendizes 

com deficiência, seja ela intelectual ou baixa visão, assim como aprendizes que não 

possuem deficiência. Além disso, o ambiente apresenta-se como uma ferramenta de 

auxílio para educadores das séries iniciais que podem introduzir em seu método de 

ensino o uso de recursos tecnológicos proporcionando aos aprendizes uma forma 

diferenciada, atraente e divertida de aprender.  

2.  Princípios e Diretrizes do Calculando 

O software proposto está sendo projetado para proporcionar o ensino matemático 

de forma divertida, despertando o interesse do publico alvo e provendo, acima de tudo, 

conteúdo pedagógico e acessibilidade. Para que isso conta-se com o apoio de duas 

pedagogas que atuam com aprendizes que apresentam deficiência para elaboração das 



  

atividades propostas, bem como de material bibliográfico que auxilie na seleção dos 

recursos de acessibilidade a serem contemplados nos sistema.  Dentre os materiais 

utilizados como norteadores no projeto do software destacam-se os princípios e 

recomendações da WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) [Recomendações W3C] 

que proveu subsídios para a definição dos seguintes princípios atendidos pelo Calculando: 

  Princípio 1: Perceptível - A informação e os componentes da interface do usuário têm 

de ser apresentados aos usuários em formas que eles possam perceber. 

Princípio 2: Operável - Os componentes de interface de usuário e a navegação têm de 

ser operáveis.   

 Princípio 3: Compreensível - A informação e a operação da interface de usuário têm de 

ser compreensíveis.   

Princípio 4:  Robusto - O conteúdo tem de ser robusto o suficiente para poder ser interpretado 

de forma concisa por diversos agentes  do usuário, incluindo tecnologias assistivas.  

  Além disso, outras diretrizes foram consideradas na implementação do ambiente, 

baseadas na Cartilha Técnica do e-MAG [e-MAG 2011]. Dentre elas incluem-se:  

 Diretriz 1: Forneça alternativas equivalentes para o conteúdo gráfico e sonoro.  

 Diretriz 2: Assegure-se de que seu sítio seja legível e compreensível mesmo sem o uso 

de formatações.  

 Diretriz 3: Dê preferência às tecnologias de marcação e formatação.  

 Diretriz 4: Assegure que toda a informação seja interpretada  corretamente, com clareza 

e simplicidade.  

 Diretriz 5: Assegure que as tecnologias utilizadas funcionem – de maneira acessível – 

independente de programas, versões e futuras mudanças.  

 Diretriz 6: Assegure sempre o controle do usuário sobre a navegação no sítio.  

 Diretriz 7: Identifique claramente quais são os mecanismos de navegação.  

 Diretriz 8: Em casos não contemplados pelas diretrizes anteriores, utilize sempre 

recursos reconhecidos, por instituições com prioridade no assunto, como  tecnologias 

acessíveis. 

Estudos relacionados às especificidades dos aprendizes com deficiência também 

foram realizados com o intuito de prover no software recursos que atendam as 

necessidades especiais de tais sujeitos. Tais estudos resultaram nas seguintes decisões de 

projeto: (a) fonte do tipo palito; (b) fonte escrito em caixa alta; (c) fonte aumentada; (d) 

uso de contraste de cores; (e) informações disponibilizadas de forma que possam ser 

lidas isoladamente proporcionando entendimento. Além disso, foram utilizadas imagens 

para auxiliar no aprendizado, sendo estas selecionadas de acordo com situações 

cotidianas das pessoas facilitando assim sua identificação e familiarização. 

O Calculando conta com níveis de dificuldades que vão aumentando à medida 

que os usuários vão jogando e acertando, desta forma ele torna-se mais desafiador e 

estimulante. 



  

3. Principais Interfaces do Software 

 Foram coletados dados através da literatura para determinar os limites e os riscos a 

serem considerados no projeto, levando em consideração o público alvo. Foi utilizada a 

ferramenta Fireworks para a criação das imagens utilizadas, empregando assim técnicas 

artísticas computacionais, também foi utilizado o Software Aptana para a codificação 

das interfaces. Também foi utilizado conteúdo de Educação básica (Matemática), que 

auxiliaram no aperfeiçoamento das condições de aprendizagem e de comunicação 

interdisciplinar e elaborados documentos de Requisitos de Software, Modelagem de 

Requisitos e Projeto de Software. 

A Figura 1 apresenta as interfaces fornecidas pelo ambiente. Estão contemplados 

no ambiente três níveis de dificuldade, sendo que no primeiro nível apenas as operações 

de adição e subtração são utilizadas já, no segundo, são incluídas as operações de 

multiplicação e os exercícios contemplam números e figuras. No terceiro nível são 

incluídas operações de divisão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Interfaces do Calculando 

Uma vez resolvida a questão, o sistema fornece um feedback. A Figura 2 

apresenta as interfaces de retorno ao usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Interfaces de Mensagem ao Usuário 

 Cabe destacar que para validar o conteúdo e a interface proposta, foram 

realizados testes de uso do mesmo com crianças de 5 a 7 anos e professores de uma 

escola pública. Durante tais testes foram detectadas necessidades de alguns ajustes no 

software, tais como: (a) impedir que uma mesma operação (3 + 3, por exemplo) se 



  

repita, no mesmo ou em diferentes níveis; (b) alterar a representação da figura utilizada 

na interface que fornece a mensagem de erro ao usuário; (c) incluir novos temas e, (d) 

criar um relatório que possa ser utilizado pelo professor como forma de verificar as 

dificuldades encontradas pelos aprendizes. Tais ajustes estão, atualmente, em fase de 

execução. 

4. Resultados Parciais 

 Softwares educacionais que provenham acessibilidade apresentam-se como 

recursos essenciais nas práticas didático-pedagógicas atuais. Isto se deve, em parte, pelo 

fato de aprendizes com deficiência estarem, cada vez mais, buscando seu espaço na 

sociedade.  

 Neste contexto, buscando atender a demanda social e educacional existente é 

proposto o desenvolvimento do software Calculando. Acredita-se que, por um lado o 

projeto em desenvolvimento promoverá contribuições para os educadores que poderão 

utilizar a ferramenta como apoio às suas práticas didático-pedagógicas no ensino de 

matemática básica. Já, por outro, beneficiará aprendizes com deficiência visual parcial 

ou com daltonismo, uma vez que os mesmos poderão fazer uso dos recursos providos 

pelo software como qualquer usuário comum.  

 Como trabalhos futuros, estão previsto a ampliação dos recursos de 

acessibilidade do ambiente de forma que o mesmo possa ser utilizado também por 

aprendizes com outros tipos de deficiência, contemplando os princípios do desenho 

universal. Além disso, prevê-se a concepção de um painel administrativo que provenha 

facilidades na inserção de novos temas com novas imagens e no gerenciamento de 

usuários. 
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