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Direitos da Pessoa com Deficiência:
Diversidade Humana e Igualdade

• Oferta: entre julho e outubro de 2017.

• Carga horária: 30 horas.

• Mais de 4 mil inscritos, divididos em quatro turmas.

O curso é composto por cinco módulos de estudo, além de uma ambientação;

         Módulo 1: O que é deficiência: história e modelos;

         Módulo 2: Os direitos humanos e as pessoas com deficiência;

         Módulo 3: Acessibilidade e tecnologias assistivas;

         Módulo 4: Cidadania e bem-estar social: educação, saúde e reabilitação;

         Módulo 5: Cidadania e bem-estar social: cultura e trabalho.

• Foram utilizados três Recursos Educacionais Abertos ao longo do curso.



Recursos Educacionais Abertos (REA) 

• Neste trabalho, considera-se que REA seja um recurso de acesso 

aberto utilizado para fins educacionais, ou seja, disponibilizado por 

licenças abertas, como a Creative Commons (CC), que permitem 

diferentes cenários de uso e cocriação (PRETTO, 2012).

• REA “Qual é o meu pensamento sobre a deficiência?”

• Utilizado em dois momentos: no primeiro e no último módulos. 

• Compartilhamento das experiências no fórum final.



“Qual é o meu pensamento sobre a 
deficiência?”
https://apps.univesp.br/qual-e-o-meu-pensamento-sobre-a-deficiencia/



O processo de produção do REA

BRAINSTORMING METÁFORA

PROTOTIPAÇÃO

Momento de colocar as ideias em 
discussão e selecionar aquelas 

que possam atender às demandas 
educacionais específicas.

Universo representacional de 
objetos, interações e ideias, que 

atribui significado e 
verossimilhança ao tema 

estudado.

Materialização da ideia, que 
sai do âmbito abstrato para o 
físico e auxilia nas validações 

do material. 



OBJETIVO DO REA

O objetivo principal era fazer com que o próprio indivíduo pudesse 
perceber a sua forma de pensar a deficiência e identificar em qual 
modelo seu pensamento estava associado.

Modelo caritativo, aquele no qual a pessoa com deficiência é vista 
como incapaz e cuja deficiência deve ser encarada com piedade;

Modelo médico, no qual a pessoa com deficiência precisa ser curada;

Modelo social, para o qual a sociedade deve assegurar que as pessoas 
com deficiência tenham os seus direitos garantidos e respeitados. 



METÁFORA

Situações cotidianas apresentadas com três comentários, representando 
cada um dos modelos de pensamento sobre a deficiência.  



IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS
No topo do REA, foi inserido um círculo que ganha determinadas cores de acordo com 
cada resposta dada pelo aluno. Respostas relacionadas ao modelo caritativo ganham a 
cor vermelha; ao modelo médico, cor verde; e ao modelo social, a cor é azul. 

Caso todas as respostas sejam de um mesmo modelo, a cor permanece pura; caso haja 
diversidade nas respostas, as cores vão se misturando. 
Ao final, é dado o resultado:



Compartilhamento e uso aberto
O selo CC aplicado ao recurso permite que ele seja compartilhado e 
utilizado em outros contextos educacionais, desde que atribuídos os 
créditos autorais. 

Além da licença, foi disponibilizada também a ferramenta de 
compartilhamento no Facebook, de forma que o REA possa alcançar outras 
pessoas, além dos matriculados no curso.



Acessibilidade

Para que o REA tivesse recursos de acessibilidade em si, foram 
colocadas em prática duas iniciativas: 

Audiodescrição 

Navegação simplificada



Resultados quantitativos do uso 

Os picos de visita à página ocorreram no início de julho, quando os 
alunos estavam no início do curso e em meados de agosto, quando o 
curso já estava sendo finalizado para a primeira turma. 

Os alunos, de fato, retornaram ao recurso educacional e refizeram 
seus testes.



Resultados quantitativos do uso 
Percebe-se que a maioria das pessoas acessou o recurso educacional 
diretamente pelo curso. 

Os dados também mostram que houve quem acessasse o recurso por 
meio dos links de compartilhamento do Facebook. 



Resultados quantitativos do uso 

Esses dados mostram importância 
de planejar o desenvolvimento do 
recurso educacional, tanto para 
acesso via computador pessoal 
quanto via smartphones e tablets. 

As sessões por dispositivos 
registram que 86,1% delas 
ocorreram via computador; 11,9% 
via celular e 2% via tablet. 



Considerações

Destaca-se a importância de se pensar em:

RESPONSIVIDADE

ACESSIBILIDADE

POSSIBILIDADES DE COMPARTILHAMENTO
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