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Introducß~
ao
O N
ucleo de Educacß~ao a Dist^ancia (NEaD) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) tem como um de seus
objetivos basilares a producß~ao, desde a concepcß~ao, dos
cursos oferecidos na modalidade a dist^ancia acessıveis.
Os materiais s~ao produzidos com audiodescricß~ao, Lıngua
Brasileira de Sinais (Libras) e legendas para surdos e
ensurdecidos.
Para realizar um curso produzido pelo NEaD, o estudante,
em seu primeiro acesso, preenche o Perﬁl, onde indica se
precisa de algum recurso durante o curso. Se o estudante
seleciona audiodescricß~ao, por exemplo, todo o material
que sera disponibilizado a ele ja sera audiodescrito. Os
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materiais s~ao produzidos tendo em vista os preceitos da
educacß~ao inclusiva, que regem a educacß~ao brasileira
atualmente e que preconizam que o ambiente deve estar
adequado as necessidades dos estudantes, e n~ao o estudante se adequar ao ambiente (BRASIL, 2008); nessa perspectiva, na modalidade a dist^ancia tambem se faz
necessario que o ambiente virtual seja adequado ao estudante, bem como os materiais didaticos disponibilizados.
Incluir n~ao e sin^onimo de matricular apenas; faz-se
necessario garantir que o estudante tenha acesso ao curso
em sua totalidade, perpassando pelo acesso ao Portal que
leva o estudante a sala virtual, pelo ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) e ate os materiais didaticos digitais
disponibilizados.
Assim, e preciso ter em vista a garantia da acessibilidade,
a qual e deﬁnida pela Lei n° 10.098, de 19 de dezembro
de 2000 (BRASIL, 2000), como “possibilidade e condicß~ao de alcance para utilizacß~ao, com segurancßa e autonomia, dos espacßos, mobiliarios e equipamentos urbanos,
das ediﬁcacß~oes, dos transportes e dos sistemas e meios de
comunicacß~ao, por pessoa portadora de deﬁci^encia ou com
 preciso, portanto, pensar em um
mobilidade reduzida”. E
curso que permita ao estudante ter autonomia nos estudos, minimizando todas as barreiras que possa vir a
enfrentar e que impecßam o acesso a informacß~ao, a comunicacß~ao, a interacß~ao e, portanto, a construir conhecimento
(BRASIL, 1988, 2004).
No Brasil, no ano de 2013, foi realizada a segunda edicß~ao
de pesquisa pelo Governo Federal, intitulada Condicß~
oes
de Vida das Pessoas com Deﬁci^encia (BRASIL, 2013),
que pesquisou varios aspectos da inclus~ao das pessoas
com deﬁci^encia na sociedade brasileira. De acordo com
essa pesquisa, um dos entraves a formacß~ao da pessoa com
deﬁci^encia no ensino superior esta o material didatico, o
qual e muitas vezes produzido sem oferecer recursos de
acessibilidade que permitam ao estudante que tenha
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alguma deﬁci^encia ter acesso ao conte
udo; estabelece-se a
barreira comunicacional e que prejudica o acesso total as
informacß~
oes disponibilizadas nesse material.
Nessa perspectiva, um recurso que permite aos estudantes
com deﬁci^encia visual ter acesso ao conte
udo imagetico
do conte
udo disponibilizado e a audiodescricß~ao. Para
Motta e Romeu Filho (2010), a audiodescricß~ao consiste
em
‘a audiodescricß~ao e um recurso de acessibilidade que
amplia o entendimento das pessoas com deﬁci^encia
visual em eventos culturais, gravados ou ao vivo,
como: pecßas de teatro, programas de TV, exposicß~oes,
mostras, musicais, 
operas, desﬁles e espet
aculos de
dancßa; eventos turısticos, esportivos, pedag
ogicos e
cientıﬁcos tais como aulas, semin
arios, congressos,
palestras, feiras e outros, por meio de informacß~ao
 uma atividade de mediacß~
sonora. E
ao linguıstica,
uma modalidade de traducß~
ao intersemi
otica, que
transforma o visual em verbal, abrindo possibilidades
maiores de acesso 
a cultura e 
a informacß~
ao, contribuindo para a inclus~
ao cultural, social e escolar.
Alem das pessoas com deﬁci^encia visual, a audiodescricß~
ao amplia tambem o entendimento de pessoas
com deﬁci^encia intelectual, idosos e dislexicos.’
(Motta and Romeu Filho, 2010, p. 11).
Nessa perspectiva, a audiodescricß~ao permite ao seu
p
ublico principal (pessoas com deﬁci^encia visual) ampliar
o entendimento.
A audiodescricß~ao, portanto, consiste em um recurso de
tecnologia assistiva, que permite que pessoas com deﬁci^encia visual tenham acesso ao universo imagetico por
meio de palavras. Pode ser tambem deﬁnida como recurso
de tecnologia assistiva tendo em vista que e uma area do
conhecimento que engloba produtos, recursos, estrategias,
praticas com o objetivo de promover a atividade e a participacß~ao das pessoas com deﬁci^encia, tendo em vista a
autonomia, independ^encia e, consequentemente, a
inclus~ao das pessoas com deﬁci^encia (BRASIL, 2006).
Nos cursos na modalidade a dist^ancia, as imagens t^em
papel relevante, pois alem da identidade visual do curso,
servem para ilustrar ou agregar informacß~
oes ao conteudo.
Nessa direcß~ao, este trabalho tem como objetivo apresentar
o processo de elaboracß~ao e implementacß~ao da audiodescricß~ao nos materiais didaticos e AVA, tendo em vista
que os cursos produzidos no NEaD s~ao validados sob o
vies da ergonomia cognitiva.
Metodo
Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa e descritiva, considerando que sera descrito o processo de elaboracß~ao e implementacß~ao da audiodescricß~ao
nos materiais didaticos digitais produzidos pelo NEaD/
Unesp.
ª 2016 NASEN

Moreira e Caleffe (2008, p. 70) descrevem esse tipo de
pesquisa como aquela cujo “valor baseia-se na premissa
de que os problemas podem ser resolvidos e as praticas
melhoradas por meio da observacß~ao objetiva e minuciosa,
da analise e da descricß~ao.”
A ﬁm de atingir o objetivo da pesquisa, foi feito um levantamento dos principais materiais didaticos digitais utilizados nos cursos e a analise e descricß~ao de como e elaborada
e implementada a audiodescricß~ao para cada deles.
Resultados e Discuss~ao
Todos os materiais produzidos pelo NEaD/Unesp s~ao
audiodescritos. Durante a producß~ao dos cursos, observouse que apenas audiodescrever todas as imagens n~ao e funcional, visto que algumas imagens n~ao precisam ser
audiodescritas ou e necessario incluir outras informacß~
oes
que n~ao s~ao propriamente a descricß~ao da imagem.
Isso se faz necessario devido a quest~ao da navegacß~ao de
um estudante com deﬁci^encia visual, o qual se utiliza de lei
tores de tela para acessar o curso e seus conteudos. E
importante ressaltar que os cursos produzidos pelo NEaD/
Unesp passam por validacß~ao e analise ergon^omica. Tal validacß~ao e feita sob o vies da ergonomia cognitiva, em que os
consultores de acessibilidade (uma ergonomista e um consultor com deﬁci^encia visual) fazem testes na sala virtual e
em todos os materiais a ﬁm de constatar se est~ao acessıveis
e de detectar problemas, que precisam ser sanados antes do
curso ser disponibilizado aos estudantes. Segundo a Abergo
(s/d, s/p), a ergonomia cognitiva diz respeito aos processos
mentais, como a percepcß~ao, a memoria, o raciocınio e a resposta motora conforme afetem as interacß~oes entre seres
humanos e outros elementos de um sistema. Durante essas
analises e validacß~oes, o ergonomista avalia o ambiente virtual e os materiais de acordo com alguns aspectos, como: a
carga mental de trabalho, a tomada de decis~ao, o desempenho especializado, a interacß~ao homem computador, o
stress e o treinamento conforme esses se relacionem a projetos envolvendo seres humanos e sistemas.
Esse processo de validacß~ao sob o vies da ergonomia cognitiva foi importante para mostrar que apenas audiodescrever
as imagens n~ao e funcional, ou seja, n~ao possibilita a acessibilidade. Em alguns casos, foi constatado que apenas a
audiodescricß~ao da imagem levou o usuario com deﬁci^encia
a falha durante a navegacß~ao, o que em um curso a dist^ancia, se houver muita incid^encia, pode levar o estudante
ao erro e, consequentemente, a evas~ao.
Ainda, vale ressaltar que uma das praticas do NEaD/
Unesp e evitar a adaptacß~ao do material para que seja
acessıvel ou para que o estudante tenha acesso ao conteudo. Preza-se pela producß~ao dos materiais na perspectiva do desenho universal, sendo, dessa maneira,
planejados para que sejam acessıveis desde a concepcß~ao,
n~ao necessitando, portanto, de adequacß~oes ou adaptacß~
oes
apos a ﬁnalizacß~ao do produto.
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Figura 1: tela do AVA-Unesp e a descricß~
ao de ıcones. Fonte: AVA-Unesp.

Dentre os materiais produzidos para os cursos a dist^ancia,
podem ser listados, alem do AVA: textos, vıdeos e objetos educacionais.
O ﬂuxo para elaboracß~ao da audiodescricß~ao varia tambem
de acordo com cada um dos materiais produzidos.
AVA – Sala virtual
O AVA utilizado pelos cursos oferecidos pelo NEaD/
Unesp e o Moodle, vers~ao 2.5. O Moodle foi o ambiente
escolhido por ser uma plataforma que permite ser programada para ser acessıvel. Quando o estudante acessa a
sala virtual, tem acesso a agenda com uma mensagem
do professor, ao conte
udo do curso em que foi matriculado e as atividades a serem realizadas. Ainda, pode
entrar em contato com o tutor on-line e interagir com os
colegas.
Quanto a audiodescricß~ao, as imagens disponibilizadas na
sala virtual s~ao audiodescritas por um audiodescritor
roteirista, validadas pelo audiodescritor consultor e,
depois, implementadas na sala virtual pelo web designer,
que as insere como o atributo ALT. Dessa forma, o estudante que utiliza leitores de tela consegue ter acesso ao
conte
udo imagetico da sala virtual.
Na sala virtual, e importante pontuar que nem todas as
imagens s~ao audiodescritas. Quando os cursos comecßaram
a ser produzidos acessıveis, todas as imagens eram
audiodescritas. Porem, a partir das analises e validacß~oes
das salas realizadas na perspectiva da Ergonomia Cognitiva, constatou-se que os chamados ıcones representativos,
pequenas imagens que aparecem ao longo do texto na
sala virtual (Figura 1) podem levar o estudante ao erro,
causando confus~ao e, portanto, prejudicando o entendimento do que esta colocado na sala virtual.
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Dessa forma, tais imagens, n~ao s~ao audiodescritas e no
atributo ALT e colocado o que ela representa, conforme
ilustra a Figura 1. Assim, no texto alternativo e inserido o
link ou a indicacß~ao do que representa aquela imagem, por
exemplo, download de um texto. No caso apresentado na
Figura 1, o ıcone apos as palavras “fale com o tutor” traz
“forum fale com o tutor” no atributo ALT, no lugar onde
estaria a audiodescricß~ao da imagem.
Textos
Os textos t^em sido produzidos em dois formatos: PDF
acessıvel ou HTML5. O formato PDF tem sido substituıdo pelo HTML, visto que o PDF n~ao permitia que
todas as audiodescricß~oes fossem colocadas nas imagens.
Mesmo utilizando tags e camadas, o material ﬁnal, ao ser
avaliado na perspectiva da Ergonomia Cognitiva, n~ao era
totalmente acessıvel.
No formato HTML5, o designer graﬁco consegue inserir
as audiodescricß~oes das imagens e, alem disso, algumas
imagens n~ao precisam ser totalmente audiodescritas, como
diagramas, ﬂuxogramas, linha do tempo, entre outras.
Para a leitura de um diagrama, por exemplo, s~ao audiodescritas as caracterısticas visuais desse diagrama, n~ao
sendo necessario descrever o texto que esta dentro de
cada um dos ret^angulos. O designer graﬁco, ao criar o
texto no formato HTML5, consegue programa-lo para
que o estudante com deﬁci^encia visual consiga navegar
pelas partes textuais do diagrama, utilizando o leitor de
tela. No caso de diagramas, ﬂuxogramas e tabelas, essa
forma de descrever o todo e permitir que o estudante
navegue pelo conteudo da imagem e vantajosa, pois, ao
navegar por uma imagem como essas, por exemplo, o
estudante n~ao necessita ouvir toda a descricß~ao para buscar
um dado; ele tem a oportunidade de saltar entre as celulas
da tabela, pelos itens de um ﬂuxograma ou diagrama.
ª 2016 NASEN
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No caso de uma linha do tempo, por exemplo, apenas as
caracterısticas gerais e as imagens (se houver) s~ao
audiodescritas, n~ao sendo necessario incluir no roteiro o
texto referente a cada um dos anos. O designer graﬁco
insere a descricß~ao antes da imagem, de forma que apenas
o estudante com leitor de tela consiga acessar, sendo a
navegacß~ao realizada pela linha do tempo de modo que o
cursista consiga saltar entre os textos. Se houver imagem
junto ao ano, na linha do tempo, a audiodescricß~ao e inserida junto com o conte
udo textual.
Vıdeos
A maior parte dos vıdeos utilizados nos cursos oferecidos
pelo NEaD/Unesp s~ao produzidos pela equipe multidisciplinar e s~ao produzidos, geralmente: videoaulas, reportagens, animacß~
oes.
Para a realizacß~ao da audiodescricß~ao desses materiais, o
audiodescritor roteirista trabalha junto a equipe de vıdeo,
orientando quanto a necessidade de incluir alguns espacßos
sem dialogos, visto que e importante que a audiodescricß~ao seja colocada entre as falas dos participantes de
 importante pontuar que
um vıdeo, sem sobrepor vozes. E
nesse processo ainda ha falhas e diﬁculdades, ja que nem
todos os materiais t^em sido enviados antes de serem produzidos ao audiodescritor roteirista. O envio posterior a
producß~ao acarreta em ter que adaptar um material que
n~ao foi pensado para ser acessıvel, e a adaptacß~ao e uma
pratica que tem sido evitada no NEaD/Unesp. Ha, ainda,
a necessidade de impregnar a import^ancia da cultura
inclusiva na equipe, visto que nem sempre a adaptacß~ao e
ideal, mas sim a concepcß~ao desde o inıcio.
Na producß~ao das videoaulas com audiodescricß~ao, as orientacß~
oes podem ser feitas antes da gravacß~ao. Quando a
designer educacional, proﬁssional responsavel pelo
desenho dos cursos e articulacß~ao entre os diversos proﬁssionais da equipe multidisciplinar, envia o roteiro, o
audiodescritor roteirista pode analisa-lo e fazer indicacß~oes
para que a equipe responsavel pela gravacß~ao oriente o
professor que ira participar, quanto a velocidade da fala e
algumas pausas em sua fala, as quais s~ao, posteriormente,
utilizadas para insercß~ao da narracß~ao da audiodescricß~ao.
Uma diﬁculdade que ocorria na elaboracß~ao dos roteiros
de audiodescricß~ao das videoaulas era descrever algumas
imagens de forma que n~ao interrompesse o raciocınio do
estudante. Ao analisar as imagens, constatou-se que algumas estavam, conforme pontua Santaella (2012), abaixo
do nıvel do texto; ou seja, s~ao apenas indicacß~
oes visuais,
mas que nada acrescentam ao conte
udo do vıdeo. Assim,
em alguns dos casos, opta-se por n~ao colocar a audiodescricß~ao dessas imagens, visto que seria necessario inserir
enquanto o professor explica um conte
udo, ocasionando
uma quebra na fala do professor.

com o responsavel por produzir o material. O planejamento e feito no roteiro, na fase de preparacß~ao da animaßc~ao, sendo previstos os espacßamentos para inserir a
audiodescricß~ao e tambem os espacßos de sil^encio, que n~ao
contem nem audiodescricß~ao e nem fala dos personagens.
Objetos Educacionais
Assim como os materiais didaticos digitais, os objetos educacionais s~ao planejados para serem acessıveis desde sua
 importante prever a acessibilidade desde a
concepcß~ao. E
concepcß~ao do material, tanto por serem, em sua maioria,
basicamente visuais, e tambem por conta da navegacß~ao do o
estudante que utiliza leitor de tela. Em alguns casos, o
objeto educacional assemelha-se a um audiogame, visto que
o estudante com leitor de tela tem acesso a todo o conte
udo
do jogo pelo sentido da audicß~ao. O trabalho em parceria
entre audiodescritor roteirista, audiodescritor consultor,
ergonomista, designer educacional e equipe de programacß~ao
e fundamental, visto que e preciso evitar que sejam utilizados, por exemplo, comandos que exijam uso do mouse.
Assim, as teclas e suas funcionalidades devem ser audiodescritas tendo em vista a ordem logica do jogo e a tela de
comando ser adequada para a navegacß~ao da pessoa com
deﬁci^encia visual. Para a elaboracß~ao da audiodescricß~ao, o
audiodescritor roteirista precisa estudar o jogo, seu conteudo e validar com o audiodescritor consultor, o qual e
importante que conhecßa sobre audiogames. Nessa avaliacß~ao
da audiodescricß~ao, observa-se a descricß~ao das imagens e se
o estudante e induzido ao erro ou acerto e se a audiodescricß~ao esta extensa, interferindo na experi^encia do usuario.
Consideracß~oes Finais
O NEaD/Unesp tem assumido o compromisso de produzir
cursos a dist^ancia acessıveis, desde sua concepcß~ao e atendendo a legislacß~ao vigente no Brasil. Quanto a insercß~ao
da audiodescricß~ao, e preciso considerar cada tipo de material a ﬁm de analisar a melhor forma de inseri-la nos
materiais, corroborando a autonomia e eliminando barreiras comunicacionais.
Para a producß~ao desses materiais audiodescritos, foi
necessario o trabalho articulado com toda a equipe multidisciplinar, que planeja e produz os materiais.
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As animacß~
oes s~ao produzidas em menor quantidade e,
nesse caso, o audiodescritor roteirista trabalha em parceria
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