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ABSTRACT 
Accessibility boosts guaranteed access to interactive features 
available on the Web. Based on this approach, this article aims to 
present a comparative analysis tools for Virtual Learning 
Environments (AVA). For the construction of this comparative 
analysis, have been defined criteria for evaluating interactivity 
and accessibility. With a focus on ensuring access to human 
diversity, we performed a study of operating systems and web 
browsers better known, presenting a proposal for a web browser 
that meets the criteria of accessibility and interactivity defined 
and researched. 
 

RESUMO 
A acessibilidade impulsiona a garantia de acesso aos recursos 
interativos disponibilizado na Web. Com base neste enfoque, o 
presente artigo tem por objetivo apresentar uma análise 
comparativa entre ferramentas de Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVA). Para a construção dessa análise 
comparativa, foram definidos critérios de avaliação de 
interatividade e acessibilidade. Com foco na garantia de acesso à 
diversidade humana, foi realizado um estudo sobre sistemas 
operacionais e navegadores web mais conhecidos, apresentando 
uma proposta de um navegador web que atenda aos critérios de 
acessibilidade e de interatividade definidos e pesquisados. 

Palavras-chave 
Interatividade, Acessibilidade, Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 
Os professores buscam na tecnologia artefatos para tornar o 
processo de ensino aprendizagem mais significativo. Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVA) configuram-se como espaços 
compartilhados de convivência, cenários que disponibilizam 
suporte à construção, inserção e troca de informações entre 
grupos de estudantes.   
 

São esses espaços que começam a impulsionar o exercício da 
principal função do professor, que de acordo com Marco Silva 
[1], deve operar como o sistematizador de experiências, 
disponibilizando possibilidades de múltiplas experimentações e 
de expressões, provocando situações, arquitetando percursos, 
enfim, sendo um agenciador da construção do conhecimento na 
experiência viva da sala de aula. 

Contudo, adotar um ambiente virtual representa assumir um 
espaço de convivência em que alunos e professores possam 
pensar, refletir, analisar, discutir, reformular informações e 
conhecimentos. Estes espaços devem proporcionar caminhos 
para novos pensares, novas construções, novas produções, novos 
olhares, em um círculo construtivo coletivo que permita acesso e 
conexões com outras culturas sem, no entanto, perder a 
característica da cultura local. 

O grande número de ambientes existentes e de ferramentas de 
informação e de comunicação possibilitam criar espaços ricos de 
construção. Em meio a pluralidade de plataformas, quais seriam 
os critérios para determinar a escolha de um ambiente de 
aprendizagem? Optar por um ambiente em detrimento de outro 
AVA, como referendar essa escolha? A quantidade de 
ferramentas que compõem um AVA não é fator determinante 
para sua escolha, mas a qualidade e a aplicabilidade destas 
ferramentas ao domínio e aos objetivos dos usuários é que se 
torna um fator extremamente importante para a adoção de um 
AVA [2]. 

Ferramentas, segundo [3], entende-se por qualquer artifício que 
amplie uma ação natural do homem. Agrega a essa possibilidade 
de ampliação da atuação humana a projeção de um sistema útil, 
ou seja, um conjunto de ferramentas pode influenciar e são 
modificadas a medida que são melhor adaptadas e utilizáveis, 
forjando um sistema em partes, e também o processo da ação das 
partes sobre o todo. O conceito de sistema útil é central para 
dimensionar o valor da navegação, em face do grande número de 
componentes de naturezas distintas - mecânicos, eletrônicos, 
lógicos e outros - de maneira que uma parte não prejudique ou 
interfira em outra. 
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Ao problematizar a interface e as possibilidades de interação que  
AVAs projetam, não podemos nos refutar de pensar a partir de 
dois conceitos: a interatividade e a acessibilidade. A 
acessibilidade de uma plataforma implica na garantia de livre 
acesso a todas as pessoas, sem nenhum tipo de obstáculo, 
impulsionando uma atuação com maior autonomia e 
independência. Baseado nessas premissas este artigo apresenta os 
resultados de uma pesquisa em que se explora Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem - Moodle, Teleduc e Eduquito -, e 
realiza a análise comparativa das ferramentas sob o ponto de 
vista da interatividade e acessibilidade. O resultado dessa análise 
comparativa estimulou a realização de um estudo sobre sistemas 
operacionais e navegadores web mais conhecidos, apresentando 
uma proposta de um navegador web que atenda os critérios 
definidos e pesquisados. 

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
O AVA precisa ser uma obra aberta, um tempo e um espaço para 
mediar o processo de aprendizagem em que a imersão, a 
navegação, a exploração e a conversação possam fluir na lógica 
da complementação. Isso significa que o AVA deve agregar um 
conjunto de ferramentas que potencializem estratégias de criação 
para todos os participantes, permitindo uma maior interferência 
no design e na dinâmica curricular [1]. Ao abordar a lógica da 
complementação, é reforçada a importância dos ambientes 
proporcionarem a construção social-individual, evidenciando a 
teoria construtivista social [4]. A descoberta individual de 
princípios é apoiada pelo ambiente social, onde colegas e 
professores desempenham papel-chave no desenvolvimento do 
estudante. 

Em ambientes de aprendizagem várias são as mídias e recursos 
que podem ser utilizados, o que implica em um re-observar para 
o planejamento dos recursos didáticos a serem disponibilizados, 
instrumentos de mediação pedagógica que não possa se limitar a 
textos e a figuras estáticas, ou simplesmente a garantia de acesso 
ao espaço virtual do curso. Por essa razão, a análise realizada 
neste trabalho tem atenção especial aos papéis dos alunos em 
atividades colaborativas, à natureza das tarefas desempenhadas e, 
principalmente a acessibilidade proporcionada pelos recursos 
necessários para trabalhar com tais ambientes. 

Um verbo deve acompanhar a modelagem e a ação educação em 
ambientes digitais / virtuais de aprendizagem – disponibilizar. 
Dispor tecnologias de informação e de comunicação em cenários 
digitais de aprendizagem não pode e não deve ser reduzida a 
simples ação de inserção de ferramentas. Nessa perspectiva, três 
aspectos necessitam ser contemplados para a efetiva conjugação 
do verbo disponibilizar: 

• Oferecer múltiplas tecnologias e em diferentes 
formatos, que devem ser utilizados de modo interativo, 
impulsionando a produção e a socialização de 
conhecimento. 

• Forjar e edificar redes de construção de conhecimento, 
configurações de aprendizagens alicerçadas no 
conceito de inteligência coletiva e de letramento 
sociodigital. 

• Impulsionar aprendizagem e a responsabilidade 
individual e coletiva em processos do aprender. 

 A modelagem e as estratégias de mediação pedagógica em 
AVAs devem ser alicerçadas na possibilidade de promover a 
interatividade. Interatividade é, sem dúvida, um termo 
desgastado e banalizado pelo marketing comercial, mas que abre 
uma efetiva possibilidade de romper com a passividade e 
receptividade no processo pedagógico. Assumimos o conceito de 
interatividade como uma modalidade comunicacional que projeta 
uma relação de autoria e de co-participação entre os sujeitos em 
processo de aprendizagem. A figura 1 ilustra essa mudança 
paradigmática que desloca a posição do emissor/receptor de 
informação para a de autor e/ou co-autor da informação; de uma 
mensagem fechada a ao caráter aberto e hipertextual da 
mensagem, uma informação em permanente construção, 
modificável nas redes de aprendizagem em que circula. 

 

Figura 1. Modalidade Comunicacional Interativa 

 

Nos ambientes de aprendizagem pesquisados – Moodle, Teleduc 
e Eduquito -, ao estabelecer o critério Interatividade, buscamos 
verificar a possibilidade de desenvolver atividades por meio de 
projetos, estudos de caso, aprendizagem baseada em problemas 
(PBL). Sempre no sentido de estimular a pesquisa e desenvolver 
trabalhos colaborativos e cooperativos [5], contextualizados na 
realidade dos alunos. 

Considera-se que o processo de ensino aprendizagem deve ser 
pautado na utilização de recursos pedagógicos em uma 
multiplicidade de formatos, como por exemplo: livro de 
referência, revistas, artigos, resenhas, áudio, filmes, vídeos, 
simulações, entre outros. Os critérios são [1]: 

• Intertextualidade – permite a conexão entre dois ou mais 
documentos, promovendo o diálogo entre diversos artefatos 
e áreas do conhecimento. 

• Intratextualidade – permite a conexão com outros artefatos 
em um mesmo documento. 

• Navegabilidade – é possível percorrer caminhos de forma 
simples e intuitiva, de fácil acesso e transparência nas 
informações. 

• Mixagem – possibilita a integração de várias linguagens, 
como textos, sons e vídeos. 

• Multimídia digital interativa – possibilita a integração de 
vários suportes midiáticos. 

• Comunicação interativa síncrona e assíncrona – permite a 
construção social-individual das experiências sociais. 

• Ambiência para a avaliação - possui recursos onde os 
saberes são construídos num processo comunicativo de 
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negociações e a tomada de decisões é uma prática constante 
para a ressignificação processual das autorias e co-autorias. 

• Multivocalidade – permite agregar multiplicidade de pontos 
de vista. 

Na Tabela 1, apresentamos os critérios com suas descrições. Na 
coluna Estratégia, descreve-se sobre possíveis estratégias 
pedagógicas aplicadas aos critérios, de forma a estimular o 
envolvimento criativo do aluno como co-autor do processo de 
construção do conhecimento em colaboração, considerando suas 
especificidades sensoriais, motoras, afetivas, cognitivas, 
culturais, intuitivas, entre outros. No item Recursos AVA são 
realizados apontamentos para os elementos que se espera 
encontrar no ambiente para poder aplicar a estratégia pedagógica 
definida. 

ESTRATÉGIA RECURSOS AVA 

Intertextualidade - Articular o 
percurso da aprendizagem em 
caminhos que possibilitem a 
transdisciplinaridade. Permitir ao 
sujeito em processo de aprendizagem 
conhecer o todo e criar relações entre 
as partes (pensamento sistêmico), 
respeitando a integração das partes de 
acordo com suas características 
pessoais. 

O ambiente possibilita 
conexão com outros 
sites ou documentos, 
criando sites 
hipertextuais? 

Intratextualidade - Explorar as 
vantagens do hipertexto, 
disponibilizando conhecimentos 
conectados e em múltiplas 
combinações de linguagens e recursos 
ligados de forma que facilitem o 
acesso, o cruzamento de informações 
e de participações. 

O ambiente possibilita 
conexões internas, 
criando links sem sair 
do hipertexto 
principal? 

Navegabilidade - Garantir estratégias 
para conduzir e orientar a exploração 
e a criação do sujeito em processo de 
aprendizagem disponibilizando 
sinalizações que ajudem o aprendiz a 
não se perder, mas que ao mesmo 
tempo possibilitando que o aprendiz 
conduza sua trajetória de exploração: 
mapa do site, trilhas, elementos 
posicionais e redução dos passos de 
acesso 

O ambiente 
disponibiliza 
ferramentas de 
orientação para o 
aprendiz situar-se, 
saber onde está, como 
chegou, como 
prosseguir e opções 
de saída?  

Mixagem - Disponibilizar diferentes 
recursos para despertar e manter o 
interesse e a motivação do grupo 
envolvido, na tentativa de atingir 
todos os estilos de aprendizagem. 

O ambiente permite o 
uso de diferentes 
linguagens como 
texto, som, vídeo, 
Internet, imagens 
dinâmicas e estáticas, 
gráficos, mapas? 

Multimídia digital interativa - 
Utilizar diferentes ferramentas para a 
formação e a disseminação do 
conhecimento sistematizado, 
proporcionando misturas apropriadas 
para novas oportunidades de 
aprendizado. 

O ambiente permite o 
uso de diferentes 
suportes midiáticos 
como Bolg, 
Gloster,YouTube, 
MySpace, Twitter, 
Orkut? 

Comunicação interativa síncrona e 
assíncrona - Projetar um cenário de 
livre expressão, de confronto de 
ideias e de colaboração entre os 
sujeitos em processo de 
aprendizagem, aguçando a 
observação e a interpretação, de 
modo a possibilitar a participação 
livre, o diálogo, a troca e a articulação 
de vivências. 

O ambiente permite o 
uso de ferramentas 
como chats, correio 
eletrônico, mensagens 
instantâneas, listas de 
discussão, 
teleconferência, 
podcast, blogs, 
quadro branco, mural 
de avisos? 

Ambiência para a avaliação - 
Disponibilizar instrumentos para 
acompanhar e analisar o processo de 
aprendizagem dos interagentes no 
AVA, promovendo oportunidades de 
trabalho em grupos colaborativos, 
garantindo a exposição de 
argumentos e o questionamento das 
afirmações, encorajando esforços no 
sentido da troca entre todos os 
envolvidos, implementando situações 
de aprendizagem que considerem as 
experiências, cultura, conhecimentos 
e expectativas que os estudantes já 
trazem consigo. 

O ambiente permite 
criar estratégias 
pedagógicas que 
estimulem a 
construção do 
conhecimento a partir 
de situações-
problema, por meio 
de ferramentas como: 
base de dados, mapas 
conceituais, portfólio, 
wiki, docs interativos? 

Multivocalidade - Forjar estratégias 
de mediação pedagógica que 
impulsionem os sujeitos em processo 
de aprendizagem a apresentar-se, a 
defender e, se necessário, reformular 
seus pontos de vista constantemente, 
favorecendo a participação, 
promovendo ocasiões que despertem 
a coragem do enfrentamento em 
público diante de situações que 
provoquem reações. 

O ambiente permite 
uso de ferramentas 
como fórum de 
discussão em 
diferentes 
possibilidades de 
configuração? 

Tabela 1. Critérios Interatividade 

 

No critério Acessibilidade, como apresenta a Tabela 2, 
colocamos o foco de investigação na análise da configuração da 
interface e das ferramentas disponibilizadas, verificando uma 
maior sintonia com as especificidades sensoriais e cognitivas dos 
usuários. Mais concretamente, significa a busca um projeto de 
AVA em que pessoas, independente de suas especificidades, 
possam perceber entender, navegar e interagir de uma maneira 
efetiva com as ferramentas e recursos didáticos. Para essa análise 
selecionamos os seguintes critérios: 

• Combinações de cor - apresenta mescla de cores; 

• Aviso sonoro - apresenta avisos sonoros; 
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• Descrição em texto em formatos de vídeo - os vídeos 
inseridos apresentam informação textual. 

ESTRATÉGIA RECURSOS AVA 

Combinações de cores - Utiliza de 
maneira adequada a combinação de 
cores entre o fundo e o texto das 
páginas e é suficientemente 
contrastante para permitir que a 
informação seja visualizada por 
sujeitos com limitação visual ou por 
usuários que possuem monitores 
monocromáticos. 

O ambiente permite 
distinguir mudança de 
página e de organização 
de conteúdo por meio 
das cores utilizadas? 

Aviso sonoro - Disponibilizar 
avisos sonoros ao passar o mou ou 
mudar localização de botões, texto 
e até mesmo a página visita. 
Apresentar a transcrição de 
informações sonoras no formato 
texto. 

O ambiente permite a 
descrição na forma de 
texto para cada 
informação inserida no 
formato sonoro e vice-
versa? 

Texto-vídeo - Apresentar 
informações textuais sobre os 
vídeos disponibilizados. 

O ambiente permite 
uma descrição na forma 
de texto para cada 
informação inserida no 
formato vídeo? 

Tabela 2. Critérios Acessibilidade 

 

3. ANÁLISE DOS AVAs 
Fazem parte do objeto de análise os seguintes ambientes: 
Eduquito, Moodle e Teleduc. A opção por ferramentas como o 
Moodle e o Teleduc ocorre pelo fato de serem amplamente 
utilizadas, já o Eduquito, chama atenção por ter sua concepção 
focada na acessibilidade. 

O Eduquito [6] é um ambiente digital/virtual de aprendizagem 
projetado para operar como ambiente de inclusão sociodigital. O 
TelEduc [7] é um ambiente para a criação, participação e 
administração de cursos na Web. O Moodle (Modula Object 

Oriented Distance LEarning) [8], é um sistema que auxilia a 
criação e gerenciamento de cursos via Web, amplamente 
utilizado e recomendado para a criação de cursos a distância. 

Para a análise dos ambientes foram elaboradas tabelas de 
análise/validação (Tabela 3). Para o processo de 
análise/validação contemplamos as ferramentas básicas 
oferecidas pelo ambiente, ou seja, exceto no item comunicação e 
ambiência, estratégia de comunicação em que pode ser 
necessário configurar o ambiente para utilizar o recurso externo, 
como é o caso da videoconferência. A classificação demonstra se 
uma ferramenta ou recurso está presente em um ambiente AVA. 
A classificação ocorre da seguinte forma: 

S - há evidências do recurso (Satisfeito); 

PS - há evidências do recurso, embora apoiada por outros 
recursos (Parcialmente Satisfeito); 

NS - não há evidência do recurso (não satisfeito). 

3.1 Interatividade 
Na sala de aula interativa o professor pode construir um conjunto 
de territórios a serem explorados pelos estudantes, 
disponibilizando co-autoria e múltiplas conexões, permitindo que 
o estudante também possa seguir seu percurso por si mesmo [1]. 
Os itens avaliados a seguir demonstram o quanto tais ambientes 
podem apoiar a interação em um processo de ensino 
aprendizagem. 

Item Avaliado – INTERATIVIDADE 

Critérios Recursos Eduquito Moodle Teleduc 

Intertextualidade links externos PS S PS 

Intratextualidade links internos PS PS PS 

Navegabilidade identificação do 
local 

S S S 

opções de saída S S S 

mapa do site PS PS PS 

existe trilhas PS S PS 

elementos 
 

S S S 

redução dos 
passos de acesso 

PS S PS 

Mixagem texto S S S 

som S PS PS 

vídeo S PS PS 

imagens S PS PS 

mapas/gráficos PS PS PS 

Multimídia 
digital interativa 

YouTube S S S 

MySpace S S S 

Twitter S S S 

Orkut S S S 

Comunicação 
interativa 
síncrona e 
assíncrona 

Chats S S S 

correio 
 

S S S 

mensagens 
instantâneas 

NS S NS 

listas de 
 

NS  NS 

videoconferência NS S NS 

Podcast NS  NS 

Blogs NS S NS 

quadro branco NS  NS 

mural de avisos S PS S 

Ambiência para 
a avaliação 

base de dados NS S NS 

Portfolio S NS S 

Wiki NS S NS 

docs interativos NS PS NS 

mapas 
 

NS PS NS 

Multivocalidade Fórum S S S 

Tabela 3. Itens Avaliados - Interatividade 
Os AVAs permitem criar links internos e externos a arquivos ou 
páginas web para textos adicionado ao ambiente. No entanto, no 
Eduquito e no Teleduc a inserção de links aparecem no final do 
texto. No Moodle é possível que o estudante também insira links 
em suas respostas (Figura 2 e 3). Nos três ambientes, para incluir 
link interno é necessário copiar o endereço da página para depois 
inserir como link (Figura 4). 
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Tais ambientes possuem boa navegabilidade, utilizam elementos 
posicionados que seguem um padrão, como o acesso ao menu 
principal. No entanto, ressalta-se o fato de não apresentarem um 
mapa geral do ambiente. No Moodle, o percurso feito pelo 
estudante para explorar documentos e atividades é dependente da 
organização dada pelo professor. Os ambientes Moodle e 
Teleduc permitem incorporar diferentes formatos de arquivos. 
Mas, exceto o texto, não possibilitam a criação de materiais em 
diversos formatos dentro do próprio ambiente. A ferramenta 
Oficina Multimídia do Eduquito permite a criação, individual ou 
coletivamente, de documentos multimídia com texto, imagem, 
som e vídeo. Tais ambientes permitem, através de links, o acesso 
aos suportes midiáticos. 

No item comunicação é descrito e avaliado os recursos e as 
ferramentas oferecidos pelo próprio ambiente. O quadro branco e 
a lista de discussão são recursos interessantes quando se deseja 
um espaço de construção dialogada em grupo, no entanto, essa 
ferramenta não aparece em nenhum dos ambientes analisados. É 
importante ressaltar que as ferramentas de comunicação 
disponibilizam um espaço de colaboração e cooperação, mas são 
dependentes de estratégias de aprendizagem que desafiem os 
alunos a interagir. 

O serviço de chat de todos ambientes apresentam listagem das 
sessões já realizadas, com assunto, data e horário de início e 
término das sessões. No Moodle, o chat apresenta o tempo em 
que o participante está inativo, oferece um recurso para chamar 
atenção de um participante (beep) e, também, deixa visível a foto 
de cada um dos participantes. O Moodle também permite a 
utilização de emoticons dentro do ambiente de chat, que servem 
como elementos de percepção do humor dos participantes. O 
Eduquito oferece um serviço diferenciado de chat falado. 

No item ambiência para avaliação foram avaliados os recursos e 
ferramentas oferecidos pelo próprio ambiente. A base de dados é 
uma ferramenta do Moodle que permite o envio de um ou mais 
arquivos que pode ser compartilhado entre o grupo de 
estudantes. Em relação ao portfólio, a base de dados permite a 
organização e recuperação de informações em diferentes 
formatos gerando um sistema de arquivamento de registros. Ao 
interagir com uma base de dados estruturada os estudantes 
podem fazer buscas por registros específicos, organizá-los em 
ordem desejada por campo e recuperá-los a partir de consultas 
lógicas, identificando os conceitos e as relações mais 
importantes. Os estudantes, em grupos, podem organizar 
registros de leituras, anotações, observações de pesquisa e 
soluções para problemas. 

Recursos para criação de mapas conceituais e documentos 
interativos que podem possibilitar organização de ideias e 
argumentação, portanto recursos ricos para estratégias de estudo 
que requer colaboração em grupo, não são oferecidos pelos 
ambientes ou não de maneira satisfatória. Para desenvolver uma 
discussão em torno de uma questão desencadeadora, todos os 
ambientes oferecem a ferramenta fórum. O fórum possibilita, 
dentre outras estratégias, a realização de atividades como o 
desenvolvimento de seminários virtuais. 

Tendo como modelo teórico a concepção construtivista acerca da 
aprendizagem, acredita-se que a relevância pedagógica do uso de 
AVAs passa necessariamente pela compreensão das 
possibilidades de cada ferramenta dos ambientes. O uso de chats, 

por exemplo, tornar-se propício à aprendizagem, se respeitar o 
modelo de conversação a ser estabelecido no ambiente virtual. 

 

Figura 2. Eduquito 

 

Figura 3. Moodle 

 

Figura 4. Teleduc - Inserindo link 

 

A definição de qual AVA a ser utilizado em um processo de 
mediação pedagógica precisa levar em consideração aspectos 
relativos à promoção da autonomia do estudante, procurando 
dimensionar as atividades como estruturas que não reduzam as 
possibilidades de interação. A constituição de grupos e o uso do 
AVA, na perspectiva da mediação interativa e a construção de 
coletivos inteligentes, precisa garantir a igualdade e a 
mutualidade na realização das tarefas. A construção de portfólios 
virtuais pelos estudantes deve levar em consideração que cada 
produção individual possa ser integrada em espaços coletivos, 
local em que o estudante conquista o status de protagonista. A 
participação dos colegas nos portfólios também é facilitada pela 
web, a partir da inclusão de sugestões acerca dos trabalhos dos 
seus pares. 

3.2. Acessibilidade 
É necessário que os estudantes sejam capazes de mover-se ao 
longo do processo de aprendizagem, motivando-o e encorajando-
o à experimentação e à descoberta compartilhada. Segundo [9], a 
maioria das pessoas navega utilizando mouse e só se utilizam do 
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teclado para preencher formulários, fazer pesquisas, escrever e-
mails. Os itens avaliados a seguir demonstram o quanto tais 
ambientes podem apoiar na acessibilidade em um processo de 
ensino aprendizagem (Tabela 4). Para se obter acessibilidade e 
interatividade em navegadores de acordo com os critérios 
definidos, outros pontos fundamentais devem ser considerados. 
Conforme [10], a acessibilidade envolve diferentes áreas, dentre 
as quais a acessibilidade ao computador. Este por sua vez possui 
dois pontos principais para prover a acessibilidade que são o 
sistema operacional e, por conseqüência, o navegador utilizado. 
De acordo com [11], a interatividade real requer um pouco mais 
de inteligência e muito menos trabalho, mas tem uma 
compensação muito maior. 

Item Avaliado – ACESSIBILIDADE 

Critérios Recursos Eduquito Moodle Teleduc 

Cores 
 

Mescla de 
cores para 
identificação 
de mudanças 
de páginas 

S S S 

Aviso 
sonoro 

Aplicado em 
botões, 
ferramentas e 
conteúdo 
Web 

S NS NS 

Texto em 
formato de 
vídeo 

Transcrição 
dos videos 

S S S 

 

Tabela 4. Itens Avaliados – Acessibilidade 

Em [10] é discutida o desafio da contemporânea temática da 
acessibilidade web, mas não é realizado um comparativo entre 
sistemas operacionais e navegadores utilizados em um ambiente 
AVA. A partir da pesquisa desencadeada por [12], ao analisar os 
sistemas operacionais existentes e mais utilizados atualmente 
(Figura 5), foi projetada a investigação sobre navegadores que 
mais se adapta no contexto de acessibilidade web para ambientes 
AVA. Essa investigação assume um caráter singular em termos 
de acessibilidade para a diversidade humana, por ser o navegador 
a primeira interface para conteúdo produzido para a Web, sendo 
esses os protagonistas de muitos dos primeiros obstáculos 
enfrentados por sujeitos com necessidades especiais. 

Segundo [10], a acessibilidade à Internet deve ser assumida com 
a flexibilização do acesso à informação e da interação dos 
usuários que possuam algum tipo de necessidade especial no que 
se refere aos mecanismos de navegação e de apresentação dos 
sites, à operação com software e com hardware e às adaptações 
aos ambientes e situações. A acessibilidade deve ser entendida 
como sinônimo de aproximação, um meio de disponibilizar a 
cada usuário interfaces que respeitem suas necessidades e 
preferências. Uma das ferramentas primordiais para o acesso à 
internet é o browser de navegação, sem tal ferramenta a 
navegabilidade torna-se inviável ou até mesmo indisponível, 
visto que são mecanismos desenvolvidos para tal fim. Nesse 
sentido, a discussão sobre a acessibilidade de navegadores deve 
preceder aos questionamentos sobre o direito de equidade na 

participação da diversidade humana em espaços digitais/virtuais 
de aprendizagem. 

 

Figura 5. Comparativo entre sistemas mais utilizados [12] 

 

Procurando prover uma maior acessibilidade e, 
consequentemente, permitir a interatividade, independente de 
plataforma utilizada buscou-se um ou mais tipos de navegadores 
que se adaptassem melhor aos critérios definidos nas tabelas 1, 2 
e 3. Os sistemas operacionais mais utilizados, conforme figura 5, 
geralmente já possuem um navegador de acesso incluso que em 
vários casos não possuem alguns ou todos os requisitos mínimos 
de acessibilidade. Ainda, segundo o grupo [11], aqueles que não 
estão familiarizados com os problemas de acessibilidade 
relacionados com a modelagem de páginas para web, não 
consideram que o usuário, ao operar em contextos variados, 
pode: 

• não ser capaz de ver, escutar, mover-se e, assim, não possa 
interpretar alguns tipos de informações; 

• ter dificuldade na leitura e na compreensão de um texto; 

• possuir equipamentos com modems mais lentos e, por isso, 
desativa as representações gráficas; 

• estar trabalhando com equipamentos sem saída para áudio, ou 
com dificuldade em distinguir entre os sons e uma voz 
produzida por um sintetizador; 

• não falar ou compreender com fluência a língua em que esteja 
escrito o documento; 

• encontrar-se em situações em que seus olhos, ouvidos ou mãos 
estejam ocupados; 

• possuir uma versão anterior do navegador ou um navegador 
completamente diferente, ou ainda, por possuir um navegador 
de voz ou um sistema operacional distinto. 

 

4. SOLUÇÃO PROPOSTA 
Para a análise da acessibilidade foram utilizados os quatro 
princípios da WAI-W3C: Percepção, Compreensível, Operável e 
Robusto. Aproximando-se de [13] que descrevem como é a 
colocação “sujeito PC”, “sujeito cego”, “sujeito surdo”; Porém, 
não temos a intenção de realizar uma tentativa de generalizações 
para populações específicas, pois os dados apresentados e seus 
respectivos resultados devem sempre levar em consideração as 
especificidades dos casos estudados. No nosso entendimento, 
qualquer evento, além de considerar as características específicas 
de cada sujeito, deve ser contextualizado histórico e 
culturalmente, de acordo com o aporte teórico e com a 
metodologia adotada por esta pesquisa, a tabela 5, apresenta os 
requisitos de acessibilidade web. 
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Tabela 5. Acessibilidade Web [13] 

 
Segundo [13] as características de acessibilidade incorporadas no 
hardware ou no sistema operativo que promovem a sua 
acessibilidade a usuários com ou sem necessidades especiais. 
Essa é a solução preferível, uma vez que as características de 
acessibilidade estão disponíveis em todas as estações de trabalho 
e podem ser utilizadas em todas as aplicações. Visando atender 
os critérios definidos nas tabelas apresentadas, foi proposto um 
navegador web em sua versão 1.0, em que se busca atender 
requisitos de navegabilidade com as funções básicas para 
acessibilidade na web e multi-plataforma, a figura 6 apresenta a 
interface do navegador “beta”. 

A versão beta do navegador utiliza linguagem de programação 
Delphi 7, e na figura 7, apresentamos a interface do navegador 
implementado em uso no ambiente windows 7. O hardware 
utilizado para os testes foi um notebook Dell modelo Latitude 
131L com dual boot de sistema operacional, 1.5 Gb de memória 
Ram, disco rígido de 60GB e demais dispositivos padrão do 
equipamento. Para os testes de navegabilidade na internet foram 
utilizadas as seguintes velocidades de banda larga: 256Kbps, 
512Kbps, 1Mbps e 10 Mbps, em que foi possível observar 
nenhum atraso em relação à velocidade a partir de 512Kbps. A 
escolha dessas variações e testes de velocidades foram baseados 
em pesquisas com os próprios alunos utilizando os ambientes 

descritos no período de Março 2009 à Junho 2010, com turmas 
variando entre 15 e 60 alunos. 

 

          

Figura 6. Navegador Utilizando Linux 

         

Figura 7. Navegador utilizando Windows 7 

4.1. Especificação do Navegador AVA 
O navegador consiste em um protótipo rudimentar de um 
navegador WWW interativo com as características mínimas para 
navegação em ambientes AVA, onde são especificados os 
plugins necessários para acessar os ambientes virtuais. Nesta 
proposta inicial, primeiramente optou-se entre utilizar múltiplos 
processos para implementar as "abas" (tarefas ou fluxos 
concorrentes) do navegador. O navegador possui nesta primeira 
versão um processo mestre que deve ser interativo, apresentando 
as seguintes opções ao usuário: 

1. Abrir uma nova aba: apenas cria uma aba (processo); 

2. Fechar uma aba existente: apenas termina uma aba (processo); 

3. Buscar página em aba: informada uma aba existente, envia a 
tarefa de recuperar uma URL (por HTTP-GET) para esta aba; 

4. Listar abas: imprime uma lista de IDs de abas existentes, bem 
como o seu estado ("aguardando URL" ou "processando URL"); 

O principal objetivo do navegador desenvolvido é suprir as 
necessidades descritas na tabela 3 de acessibilidade e, 
consequentemente, permitir acesso ao AVA e seus recursos de 
interatividade. 

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
Segundo [14] “o construtivismo social é a formação de processos 
superiores de pensamento que se dá por meio da atividade 
instrumental e prática, da interação e da cooperação. Aprender é 
um fenômeno social que envolve interagir com outras pessoas, 
com ferramentas e com o mundo físico, os quais convivem 
dentro de um contexto histórico com significados, linguagem e 
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artefatos culturais próprios”. O encorajamento à experimentação 
e à descoberta compartilhada motiva o estudante no 
desenvolvimento de habilidades como análise, argumentação, 
síntese, hipóteses, encontrar alternativas, entre outras. 

O AVA permite criar espaços para o desenvolvimento dessas 
habilidades, no entanto, ainda que apresentem uma extensa lista 
de funcionalidades é necessário que o professor possa articular 
conteúdos, atividades de ferramentas segundo objetivos de 
aprendizagem, tendo sempre como fio condutor a interatividade e 
a acessibilidade. A promoção de aprendizagens significativas tem 
na garantia da equidade na participação de todos os sujeitos em 
processo de aprendizagem sua “pedra fundamental” na 
modelagem de espaços digitais/virtuais de aprendizagem. 

A acessibilidade em um ambiente para a web é tratada por alguns 
desenvolvedores, mas em sua maioria os projetos não finalizam 
ou acabam por deixar de existir com a finalização de pesquisas 
conduzidas nos programas de mestrado e de doutorado. Alguns 
sistemas operacionais abrangem alguns tópicos relacionados à 
acessibilidade, mas de forma muito simples ou básica. É 
importante compreender que mesmo que tenham características 
diferenciadas, os AVAs precisam ser simples, fáceis de usar e 
configurar e, principalmente, agregar valor à experiência de 
aprendizagem vivenciada pelos estudantes. 

Visando atender os critérios interatividade e de acessibilidade 
propostos para a investigação que esse artigo apresentou, foi 
proposto um navegador web em sua versão 1.0 que atende alguns 
requisitos de navegabilidade com as funções básicas para 
acessibilidade na web e multiplataforma. Na busca por 
navegadores acessíveis esse trabalho pretende responder ao 
desafio de romper com uma dos primeiros obstáculos enfrentados 
pela diversidade humana ao acessar ferramentas e conteúdos 
disponibilizados na Web e no mundo tecnológico conforme 
também descrito por Mark Weiser [15]. 

Baseado em estudos realizados, apontamos para a necessidade de 
que espaços de aprendizagem possam permitir a interatividade de 
uma sala de aula, seja ela presencial ou virtual, e que a escolha 
um ambiente de aprendizagem não pode ser limitada a questões 
técnicas, mas na construção de respostas efetivas quanto a 
possibilidade de uma comunicação interativa e da garantia de 
equidade na participação de todos os sujeitos em processo de 
aprendizagem. Nessa perspectiva, o desafio que cerca a escolha 
de ambientes de aprendizagem consiste em transformar as 
comunicações em algo construtivo para a aprendizagem. Como 
ambientes de aprendizagem utilizam-se de um browser como 
uma ferramenta primordial para o acesso a navegação, não 
deveria ser o navegador a primeira interface a limitar o acesso e a 
interatividade. Antes mesmo de promover a interatividade entre o 
grupo é necessário o acesso as ferramentas e aos recursos e, 
principalmente, o acesso para todos para a promoção de espaço 
de aprendizagem de acolhimento e de valorização da diversidade 
humana. 
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