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Introdução 
Os avanços tecnológicos vêm modificando os espaços de ensinar e aprender, mediados pelas Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC). No entanto, pouca atenção é dada para o desenvolvimento de artefatos 
tecnológicos que facilitem a inclusão dos discentes com deficiência visual e auditivas no cenário educacional.  
Dentro desse contexto, tomando como recorte o Ensino de Química, esse trabalho busca desenvolver um 
artefato digital acessível, e de distribuição aberta. 

Metodologia 
Apoiados na metodologia da Pesquisa Baseada em Design (DBR), realizamos o  mapeamento, 
planejamento, desenvolvimento e disponibilização de uma Tabela Periódica Interativa. 

Resultados e Discussão 
 

O estudo da Tabela Periódica é de grande importância no Ensino de Química, pois com base nas 
propriedades e distribuição dos elementos químicos, é possível compreender suas propriedades e prever seu 
comportamento. Conforme Leach (2009), “A tabela periódica é como se fosse o alfabeto da química daí então 
a importância do aluno compreender as informações ali escritas”, o que não é possível para os alunos cegos 
e surdos. 
Assim, mapeada a realidade, projetou-se uma Tabela usando a linguagem de programação HTML5, 
Bootstrap,  e Javascript. 
Nesse sentido projetou-se uma interface gráfica para Tabela Periódica contemplando soluções técnicas, 
visuais e linguísticas de forma vinculada e em conformidade com as especificidades do público ao qual se 
destina (cegos e surdos), como podemos visualizar na figura-1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Printscreen do Protótipo da tabela interativa  
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Como podemos ver a interface interativa possui duas formas de acesso às informações de cada elemento: a     
primeira, contemplando os deficientes visuais através do áudio descrição. A ativação sonora ocorre pelo 
deslocamento do mouse sobre o símbolo do elemento químico, neste momento o sistema irá narrar as 
informações para o discente referente ao elemento; para deficientes auditivos as informações são 
disponibilizadas através de uma janela modal,  que contém todas as informações referente ao elemento, 
possibilitando um maior inclusão dos alunos no ambiente formativo. 

 

Considerações Finais 
A disponibilidade de recursos educacionais acessíveis para cegos e surdos é escassa. Ademais, inserir 
elementos e características da cultura surda e cega em recursos interativos, pode facilitar compreensão e 
percepção das informações contidas na Tabela, flexibilizando o aprendizado dos discentes cegos e surdos 
mediante uma experiência engajadora, através de uma educação mais ativa.  
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